informat

bi

ivni

lten
V

S

E

B

4

1 NAGOVOR ŽUPANA

5

2 PRAZNIČNI DECEMBRSKI DOGODKI

6

3 OBČINSKi SVET

9

4 OBČINSKI NAGRAJENCI

I

13

5 GOSPODARSTVO

16

6 KRAJEVNA ODBORA

18

7 DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO

28

8 HIŠNA IMENA IN PRIIMKI V ŠEMPETRU

32

9 GLAS UČENCEV IN DIJAKOV

37

10 STIKI

N

A

nagovor `upana

Spoštovani!

informativni bilten

4

Leto 2010 se izteka. Na to nas opozarjata tako
narava kot decembrski utrip, seveda pa tudi zadnja letošnja izdaja našega občinskega glasila. Brez dvoma je
za nami pestro, dogodkov in različnih dosežkov polno
leto, ki so nam prinesli marsikatero novo spoznanje in
novo izkušnjo. Zapomnili si ga bomo po marsičem,
tudi po lokalnih volitvah. Dovolite mi, da se na tem
mestu ponovno zahvalim za zaupanje, ki ste mi ga z
izvolitvijo na mesto župana Občine Šempeter-Vrtojba
izkazali. Storil bom vse, kar je v moji moči, da bom to
zaupanje tudi upravičil. Občino nameravam voditi v
korist občanov, tako kot sem pred volitvami tudi obljubljal. Volitev ne jemljem kot svojo zmago in poraz
nekoga drugega, pač pa kot voljo ljudstva, ki je za novo
mandatno obdobje izvolilo svoje predstavnike in voditelje. Le-ti smo skupaj dolžni iskati najboljše rešitve,
ki bodo občini omogočale čim večji gospodarski in
družbeni razvoj.
Želim biti župan vseh. Občanov ne mislim deliti
ne po politični ali kateri drugi pripadnosti. V slogi je
namreč moč, zato bom spodbujal ustvarjalno sodelovanje tako v iskanju kot v doslednem uresničevanju
ciljev.
Svoje delo opravljam kot poklicni župan. Imenoval sem tudi podžupana, ki me bo v primeru odsotnosti nadomeščal in opravljal druge naloge, za katere
ga bom pooblastil. To je gospod Darjo Fornazarič.
Moja vrata so vedno odprta, prav tako me ne moti, če
me kdo ob raznih priložnostih ustavi in kaj predlaga
ali prosi. Trudil se bom, da bo vsakdo čim prej dobil
odgovor, po možnostih pa bo Občina predloge in želje
občanov tudi uresničila. Seveda sem se takoj posvetil
reševanju najpomembnejših odprtih vprašanj. Ob
pripravi občinskega proračuna za leto 2011 pa tudi v
postopku njegovega sprejemanja, pričakujem, da bomo
na občinskem svetu uskladili volilne programe in na
koncu določili prioritete. Zelo se bom potrudil, da
bodo vsi proračuni realni in da bo tisto, kar bo v njih
zapisano tudi v rokih narejeno. Zavedam se, da delo ne
bo vedno lahko in da se načrti lahko tudi spremenijo
zaradi novih okoliščin ali zaradi napačnih ocen. Vsaj
na začetku vas zato prosim za potrpežljivost in kanček
več zaupanja, kot bi sicer bilo potrebno.
Nenazadnje bi se rad zahvalil dosedanjemu županu gospodu Draganu Valenčiču za vodenje občine v
preteklih treh mandatih. Upam, da bova v naslednjih
letih lepo sodelovala. Prav tako bi se rad zahvalil tudi
članom občinskega sveta, ki se jim je mandat v letošnjem letu iztekel. Skupno delo pa tudi druženje z njimi
mi je vedno bilo v veliko veselje. Upam, da bomo stike
ohranili in se bodo še vedno čutili dobrodošli v naši
sredi.

V predvolilnem času sem obljubil, da bom pregledal organiziranost občinske uprave ter jo po presoji
reorganiziral tako, da bo delo bolj učinkovito. Opravil
bom razgovore z vsemi zaposlenimi, odločitve pa ne
bodo sprejete v naglici. Skladno z zakonom bomo objavili javni natečaj za delovno mesto tajnika občine.
Ostale odločitve v zvezi z drugačno organizacijo bodo
sprejete kasneje, z njimi pa bom seznanil tudi občinski
svet in javnost.
Tu je še Medobčinska uprava občin ŠempeterVrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica, ki jo
nameravam voditi skladno z odlokom o njeni ustanovitvi v dogovoru z županoma obeh sosednjih občin
soustanoviteljic.
Trudil se bom, da bo sodelovanje z vsemi sosednjimi občinami tako na slovenski kot italijanski strani
zgledno. Enako želim, da bi bilo zgledno tudi sodelovanje z vsemi občinami v skupnem goriškem in širšem
slovenskem prostoru. Seveda bomo kot doslej gojili
dobre odnose tudi s pobratenimi občinami Romansom
ob Soči ter Medeo v Furlaniji in Voždovcem v Srbiji.
Spoštovane občanke in občani!
Malo je praznikov, kot so novoletni, ko nas prevzame prijeten notranji nemir, ko smo polni velikih
pričakovanj in želja, da bi bilo nam in našim najbližjim
lepo, da bi bili zdravi, da bi bili zadovoljni. Ne pozabimo pa vseh tistih, ki jim morda prazniki niso v največje veselje. Časi so še vedno negotovi in za marsikoga
težki. Težki časi poleg preizkušenj prinašajo tudi nove
priložnosti, zato v novo leto vstopimo z optimizmom,
samozavestjo in pripravljenostjo na nove izzive. Vsem
nam zato želim predvsem veliko zdravja in moči, da
začnemo vleči poteze, ki nam bodo omogočile ponoven
gospodarski zagon in s tem večjo socialno varnost.

Vaš župan
mag. Milan Turk

Četrtek, 23. december 2010, ob 19.00
Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Sodelujejo mladi glasbeniki iz Glasbene šole Nova Gorica in Podružnične
glasbene šole Šempeter pri Gorici.

Ob 20.00 prižig lučk na novoletni jelki na Trgu Ivana
Roba v Šempetru pri Gorici
Ob 21.00 prižig lučk na novoletni jelki pred
Zadružnim domom v Vrtojbi
Sodelujejo otroški pevski zbori iz OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in
Podružnične šole Vrtojba ter domači harmonikarji.

Sobota, 25. december 2010, ob 17.00
Župnijska cerkev Srca Jezusovega v Vrtojbi

Božični koncert

MePZ Ciril Silič Vrtojba z gosti MePZ Vrtojba, Mladinskim in otroškim
župnijskim pevskim zborom iz Vrtojbe, MPZ Korus Miren in sopranistko
Polono Pavlin Kante

Četrtek, 30. december 2010, ob 16.30
Trg Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Prednovoletno rajanje za otroke in prihod dedka Mraza
Z otroci bosta dedka Mraza pričakala animator Primož in mali Nodi.

Petek, 31. december 2010, od 21.00 dalje
Trg Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Silvestrovanje na prostem

z ansamblom Hram,
ob polnoči pa bomo nazdravili s kozarčkom penine.
Lepo vabljeni!

Sodelujejo:
Turistično društvo Občine Šempeter-Vrtojba, KŠTM Šempeter-Vrtojba, Društvo žena
in deklet Šempeter, Društvo žena Vrtojba, Krajevni odbor Vrtojba, Krajevni odbor
Šempeter pri Gorici, OŠ Ivana Roba, Glasbena šola Nova Gorica.

decembrska praznovanja

decembrski dogodki
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Poročilo o izvršenih sklepih
36. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
15. JULIJA 2010
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Sprejem zapisnika 35. seje Občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba
Potrditev Tržnega reda v Občini Šempeter-Vrtojba
in pristojbine - Cenik uporabe tržnih prostorov in najem
inventarja
Tržni red bo posredovan v objavo v Uradni list RS
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko
leto 2010/2011
Objavljeno v Ur. l. RS, št. 62/2010, z dne 30. 7. 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2010
Objavljeno v Ur. l. RS, št. 62/2010, z dne 30. 7. 2010
– Splošni del
– Posebni del
– Načrt razvojnih programov 2010–2013
Polletna realizacija izvrševanja proračuna Občine
Šempeter-Vrtojba v letu 2010 - informacija
– Splošni del
– Posebni del
Poročilo o reformi gospodarskih javnih služb v
Občini Šempeter-Vrtojba - informacija
Likvidacija OKS d. o. o.
– Poročilo o poteku likvidacijskega postopka
javnega podjetja OKS d. o. o. - v likvidaciji
– Sklep o sprejetju poročila o poteku postopka in
razdelitvi premoženja
– Sklep o zaključku likvidacije
Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010
Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne
seje
Poročilo o delu javnega zavoda Zavod za kulturo,
šport, turizem in mladino Občine Šempeter-Vrtojba za
leto 2009 - informacija
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
Objavljeno v Ur. l. RS, št. 62/2010, z dne 30. 7. 2010
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Šempeter-Vrtojba julij 2010
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šempeter-Vrtojba
Objavljeno v Ur. l. RS, št. 62/2010, z dne 30. 7. 2010

Poročilo o izvršenih sklepih
4. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
9. SEPTEMBRA 2010
Sprejem zapisnika 36. seje Občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba
Odlok o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna
naprava ob Vrtojbici
Odlok bo posredovan v objavo v Uradni list RS
Sklep o soglasju k imenovanju Boštjana Jerončiča
za v. d. direktorja zasebnega zavoda Zavod za izgradnjo
socialnega centra Vrtojba
Seznanitev z ažurirano ceno zemeljskega plina za
daljinsko ogrevanje v Podmarku za mesec oktober

Poročilo o izvršenih sklepih
5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
3. NOVEMBRA 2010
Sprejem zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za
leto 2009 – skrajšani postopek
Objavljeno v Ur. l. RS, št. 92/2010, z dne 19. 11. 2010
– Realizacija splošnega dela
– Realizacija posebnega dela
– Načrt razvojnih programov 2009–2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010 – skrajšani postopek
Objavljeno v Ur. l. RS, št. 92/2010, z dne 19. 11. 2010
– Splošni del
– Posebni del
– Načrt razvojnih programov 2010–2013

ob~inski svet
Člani Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za mandatno obdobje 2010-2014

Poročilo o izvršenih sklepih
KONSTITUTIVNE SEJE
NOVOIZVOLJENEGA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
ZA MANDATNO OBDOBJE
2010–2014, 4. NOVEMBRA 2010
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
Iz Šempetra pri Gorici
Milan Turk - župan
Bogdan Kragelj
Lista Milana Turka
Barbara Pavlin
Zares – nova politika
Dragan Valenčič
Humbert Zvonko Mavrič
Klavdij Lasič
Socialni demokrati
Aljoša Makovec
Slovenska demokratska stranka
Jožef Batistič
Desus
Marija Osvald
NSi
Karmen Gerbec
ZZP – Zveza Za Primorsko
Ada Filipič
Skupnost – neodvisna lista
Iz Vrtojbe
Radoš Frančeškin
Tjaša Frelih
Polona Žigon
Darjo Fornazarič
Katjuša Bizjak
Borut Šinigoj

Socialni demokrati
Lista Milana Turka
Slovenska demokratska stranka

Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov svetnicam in svetnikom ter županu
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
občinski svet in ugotovitev izvolitve župana
– Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev
v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah,
dne 10. 10. 2010
Objavljeno v Ur. l. RS, št. 83/2010, z dne 22. 10. 2010
– Poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega
kroga rednih volitev za župana v Občini
Šempeter-Vrtojba, dne 24. 10. 2010
Objavljeno v Ur. l. RS, št. 88/2010, z dne 5. 11. 2010
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članicam in članom občinskega sveta
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve
župana
Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije in
Sklep o potrditvi mandata svetniku Bogdanu Kraglju
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba
Predstavitveni nagovor župana

Poročilo o izvršenih sklepih
2. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
2. DECEMBRA 2010
Sprejem zapisnika 1. seje Občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba
Informacija o imenovanju Darja Fornazariča za
podžupana Občine Šempeter-Vrtojba
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Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora
Občine Šempeter-Vrtojba
Egon Fornazarič,
Valdij Peric,
Jože Rupar,
Irena Uršič in
Boris Volk.
* Člani med seboj izberejo predsednika
Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
1. Ada Filipič, Šempeter pri Gorici – predsednica,
2. Aljoša Makovec, Šempeter pri Gorici,
3. Marija Osvald, Šempeter pri Gorici,
4. Klavdij Lasič, Šempeter pri Gorici,
5. Matej Erzar, Šempeter pri Gorici,
6. Matej Koglot, Vrtojba,
7. Samo Šuligoj, Vrtojba.
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Karmen Gerbec, Šempeter pri Gorici
– predsednica,
2. Darjo Fornazarič, Vrtojba,
3. Klavdij Lasič, Šempeter pri Gorici,
4. Radoš Frančeškin, Vrtojba,
5 Vojteh Anderluh, Vrtojba,
6. Danijel Derman, Vrtojba,
7. Jože Beltram, Šempeter pri Gorici.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
– SOCIALA IN ZDRAVSTVO
1. Katjuša Bizjak, Vrtojba – predsednica,
2. Jožef Batistič, Šempeter pri Gorici,
3. Polona Žigon, Vrtojba,
4. Borut Šinigoj, Vrtojba,
5. Sergij Birsa, Šempeter pri Gorici,
6. Jana Valenčak, Šempeter pri Gorici,
7. Tanja Frantar, Vrtojba.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
– ŠOLSTVO, PREDŠOLSKO VARSTVO,
KULTURA IN ŠPORT
1. Barbara Pavlin, Šempeter pri Gorici
– predsednica,
2. Bogdan Kragelj, Šempeter pri Gorici,
3. Polona Žigon, Vrtojba,
4. Humbert Zvonko Mavrič, Šempeter pri Gorici,
5. Simon Abolnar, Šempeter pri Gorici,
6. Mariana Remiaš, Šempeter pri Gorici,
7. Berta Korošak, Šempeter pri Gorici.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
1. Bogdan Kragelj, Šempeter pri Gorici
– predsednik,
2. Humbert Zvonko Mavrič, Šempeter pri Gorici,
3. Barbara Pavlin, Šempeter pri Gorici,
4. Sebastjan Cigoj, Vrtojba,
5. Pavel Gentilini Komel, Šempeter pri Gorici.
KOMISIJA ZA MEDNARODNE ODNOSE
1. Karmen Gerbec, Šempeter pri Gorici
– predsednica,
2. Katjuša Bizjak, Vrtojba,

3. Tjaša Frelih, Vrtojba,
4. Borut Šinigoj, Vrtojba,
5. Polona Žigon, Vrtojba.
KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE
1. Marija Osvald, Šempeter pri Gorici
– predsednica,
2. Radoš Frančeškin, Vrtojba,
3. Tjaša Frelih, Vrtojba,
4. Marko Komic, Vrtojba,
5. Stanislav Rijavec, Šempeter pri Gorici.
Imenovanje članov Krajevnega odbora naselja Vrtojba in Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici
KRAJEVNI ODBOR NASELJA ŠEMPETER PRI
GORICI:
Anton Batič, Šempeter pri Gorici,
Domen Hanžič, Šempeter pri Gorici,
Stojan Leban, Šempeter pri Gorici,
Stanko Deranja, Šempeter pri Gorici,
Laura Fon, Šempeter pri Gorici,
Marjan Velišček, Šempeter pri Gorici,
Boris Furlan, Šempeter pri Gorici.
* Člani med seboj izberejo predsednika
KRAJEVNI ODBOR NASELJA VRTOJBA:
Klavdij Medvešček, Vrtojba,
Danijel Derman, Vrtojba,
Franc Nanut, Vrtojba,
Ivo Podbersič, Vrtojba,
Monika Gorjan Zavadlav, Vrtojba,
Rok Filipič, Vrtojba,
Jožef Fratnik, Vrtojba.
* Člani med seboj izberejo predsednika
Imenovanje Zorke Rajko iz Šempetra pri Gorici za
predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne
enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba
(Ur. l. RS, št. 114/03, 97/08)
Posredovano v objavo v Ur. l. RS
Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku za mesec november in december 2010 – informacija
Sklep o opredelitvi javnega interesa za ureditev
skladiščnih prostorov za potrebe humanitarnih organizacij na bivšem maloobmejnem prehodu v Šempetru pri
Gorici – skrajšani postopek
Seznanitev s Sklepom župana o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje januar – marec 2011
Posredovano v objavo na Ur. l. RS
Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka
za leto 2009 in Poslovni načrt za leto 2010/2011 – informacija
Gradiva in sprejeti akti sej občinskega sveta so objavljeni na spletni strani občine na naslovu:
www.sempeter-vrtojba.si pod rubriko Uradne objave ter
rubriko Občinski svet.
Pripravila:
Nataša Bratuž, dokumentalistka

ob~inski nagrajenci

NAGRADE IN PRIZNANJA OBČINE
ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2010
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občine Šempeter-Vrtojba je 12. aprila 2010
na spletni strani in na oglasnih deskah občine, objavila
javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad.
Rok za oddajo pobud je bil 28. maj 2010. Prispelo je 9
pobud.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je na 27. seji odprla in pregledala prispele
vloge. Izbor pa je komisija opravila na 28. seji, dne 8.
julija 2010.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinskemu svetu v obravnavo in sprejem
predlagala sledeči izbor občinskih nagrajencev:
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delo ob~inske uprave

ZLATO PRIZNANJE je prejela dr. sc.
Miroslava Cencič
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Prof. dr. Miroslava Cencič je zaslužna za zlato priznanje s svojim obsežnim strokovnim delom, ki ga
je posvetila usposabljanju učiteljev, staršev in proučevanju zgodovinskega dogajanja na Primorskem
ter z obsežnim opusom objavljenih publikacij.
Po upokojitvi se je usmerila na preučevanje najnovejšega zgodovinskega dogajanja na Primorskem, predvsem na
tigrovsko gibanje, delovanje Goriške katoliške Sredine ter
narodnoobrambnega delovanja slovenskih duhovnikov v
Beneški Sloveniji.
V zadnjem desetletju je napisala več samostojnih del
s področja novejše zgodovine in domoznanstva. Med bolj
znana dela štejemo:
-

TIGR (1997)
Moč domoljubja (2002)
Tomaj Krasa raj (2004)
Črni bratje, resnična zgodba (2005)
Beneška Slovenija in njeni Čedermaci (2008)

Prof. dr. Miroslava Cencič je še vedno aktivna in
voljna pomagati, tudi z nasveti pri vzgoji, sistemu učenja in
izobraževanju.

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo
Društvo žena Vrtojba

Društvo žena Vrtojba je že vrsto let zelo aktivno
vpleteno v lokalno dogajanje. Ukvarjajo se s kuho in peko
domačih tradicionalnih jedi, ki jih je mogoče okusiti na
raznih prireditvah znotraj in izven meja občine. Skrbijo za
ohranjanje kulturne dediščine in starih običajev: nastopi v
narodni noši, posnele so zgoščeno z naslovom »Borela slovenskih in narečnih v Evropi«, film »Vpraš’te našo nono«
itn. Aktivne so tudi na športnem področju, saj s svojo balinarsko sekcijo dosegajo odlične rezultate.

DIPLOMO OBČINE
ŠEMPETER-VRTOJBA sta prejela:
gospa Elizabeta Blaško

Aktivna je tudi kot podpredsednica Društva žena
in deklet Šempeter in kot predsednica Komisije za članice
pri Prostovoljnem gasilskem društvu Šempeter pri Gorici
ter Gasilski zvezi Nova Gorica-Šempeter. Dejavna je tudi v
društvu OZVVS Veteran Nova Gorica − Sekcija ŠempeterVrtojba, Turističnem društvu občine Šempeter-Vrtojba in v
odboru sekcije tekstilcev.

gospod Matej Hrovatin

Matej Hrovatin je predlagan za diplomo Občine
Šempeter-Vrtojba zaradi izjemnih športnih dosežkov, med
katerimi izstopata predvsem:
- 3. mesto na državnem prvenstvu v disciplini »savate
assaut« v kategoriji do 80 kg v letu 2008,
- 3. mesto na evropskem prvenstvu v disciplini »savate
assaut« v kategoriji do 65 kg v letu 2009.
Na izjemnost doseženega rezultata na evropskem
prvenstvu v La Coruni kaže tudi dejstvo, da je Matej z njim
kandidiral na prireditvi Športnik leta Ljubljane, Športne
zveze Ljubljana, v katero spada tudi njegov matični klub ter
prejel posebno plaketo za dosežen rezultat.
Med drugim je tudi aktivni član lokalnega Društva
ekstremnih športov, delovanju katerega je namenil ogromno število prostovoljnih ur.
Skladno z 18. členom Odloka o priznanjih Občine
Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2000) je župan, na
predlog Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podelil:

Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici
je bilo ustanovljeno 27. februarja 1950 in je letos praznovalo 60-letnico nesebičnega in požrtvovalnega delovanja.
Od predhodnikov, ustanoviteljev gasilskega društva in
poznejših operativcev, ter članov, so dobili v dar veliko in
humano srce, ki se nikdar ni in se tudi ne bo ustrašilo pomagati sočloveku v nesreči. Kot tedanji zagnanci, ki so tako
rekoč goloroki priskočili na pomoč pomoči potrebnim,
tako se tudi danes nesebično odzovejo slehernemu klicu
na pomoč ter vsem občankam in občanom dokazujejo, da
so vredni njihovega zaupanja. Vse od ustanovitve Občine
Šempeter-Vrtojba PGD Šempeter pri Gorici opravlja lokalno gasilsko javno službo in je tako osrednja gasilska enota
v občini. Nekaj besed moramo spregovoriti tudi o ljudeh, o
njihovi vsestranski aktivnosti in zavednosti. Naj bo vozilo
še tako dobro in vrhunsko brez usposobljenih in delavnih
ljudi ne more samo gasiti požara. Gasilci so tisti, ki morajo
ob vsakem trenutku vedeti, kaj je potrebno poprijeti v roke
in s čim bodo najbolj omilili škodo, katero povzroča rdeči
petelin ali druge naravne nesreče. Operativna gasilska enota
tako predstavlja srce gasilskega društva. V vseh teh letih pa
je gasilka operativna enota posredovala na številnih intervencijah, kjer je pokazala svojo izurjenost, strokovno usposobljenost in tehnično opremljenost.
Poleg dobrih operativcev pa je potrebno omeniti
marljive članice in veterane, ki so vedno pri roki, ko jih potrebujemo. Gasilsko društvo pa velik del svojega časa vlaga
tudi v skrb za podmladek, bodoče gasilce, ki gasilsko znanje
nabirajo v okviru gasilskega krožka. Gasilko društvo je
močno vpleteno tudi v družabno življenje občine.
Anita Manfreda, višja svetovalka za projekte

ob~inski nagrajenci

Elizabeta Blaško je s svojim delom veliko prispevala
k razvoju obrti in ohranitvi tekstilne dejavnosti v občini
Šempeter-Vrtojba. Sedaj se po večini ukvarja z oblikovanjem in šivanjem narodnih noš po individualnih naročilih.
Poznana je tudi kot izdelovalka pustnih kostumov.
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PRIZNANJE OB 60. LETNICI
DELOVANJA PROSTOVOLJNEMU
GASILSKEMU DRUŠTVU ŠEMPETER
PRI GORICI

dru`bene dejavnosti

OTROCI VRTCA, OSNOVNE ŠOLE TER STAREJŠI OBČANI
OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA PRVIČ SKUPAJ PRI
NOVOLETNI OKRASITVI ŠEMPETRA IN VRTOJBE

Pred nekaj dnevi so v veselem pričakovanju novoletnega vzdušja v večernih
urah na ulicah Šempetra in Vrtojbe zažareli praznični lampijončki.
Že kar nekaj mesecev nazaj se je porodila ideja, da bi v decembrsko okrasitev
našega kraja vključili otroke iz vrtca in osnovne šole Šempeter ter starejše občane iz
Centra za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru, z željo medgeneracijskega sodelovanja ter nekoliko drugačne okrasitve našega kraja. Prepričani smo bili, da se ideje za
poslikavo lampijonov v otroških glavah kar iskrijo. Ravno tako so starejši občani idejo
veselo in ponosno sprejeli ter se po pripovedovanju vodje omenjenega centra veselili in
zabavali ob ustvarjanju. Vsi ustvarjalci, mlajši in starejši, so v pričakovanju in z žarom
zavihali rokave ter prenašali svojo pravljično domišljijo na blago.
Naša Občina Šempeter-Vrtojba je letos prvič v okraševanje vključila vse generacije in tako prebivalcem in kraju ponudila nekoliko drugačen utrip. Danes in v
prihodnjih prazničnih dneh bodo vsi, ki so za kraj ustvarjali, še toliko bolj občutili, da
živijo z njim, saj so njihove misli, ideje ter ves trud, ki so ga vložili, lahko predstavili
krajanom. Vsi naključni mimoidoči pa se bodo ob sprehajanju po Šempetru ali Vrtojbi
lahko ob njih ustavili ter poiskali sporočilo, ki so ga na lampijončke prenesle otroške
ali odrasle roke.
Šempeter in Vrtojba bosta v letošnjem decembru zaživela v čisto drugačni luči,
saj bodo predvsem otroški pogledi z radovednimi očmi iskali, kje visi njihov lampijonček. Takrat bodo ponosni in srečni. Kaj nam lahko še več prinesejo prazniki? Toplino,
srečo in zadovoljstvo. Takšne občutke bomo lahko letos vsi skupaj delili, ko se bomo
sprehajali ali le z avtom popeljali skozi naš kraj. Takrat bomo dvignili glavo in ob pogledu na lampijončke, ki v soju nežne svetlobe kraju zvečer ponujajo pravljični utrip,
ne bomo ostali ravnodušni.

informativni bilten
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Ksenija Ušaj,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Prenove in zamenjave kotlov

Ali ste vedeli, da v slovenskih gospodinjstvih prevladujejo zastareli in večinoma predimenzionirani kotli
za ogrevanje na kurilno olje, ki so po nekaterih ocenah v
povprečju starejši od 15 let? V kar nekaj občinah, kjer so že
opravili analize in preglede ob pripravi lokalnih energetskih
konceptov, so ugotovili, da so ravno starejši kotli eden izmed
glavnih razlogov za visoko porabo energije gospodinjstev in
hkrati priložnost, za doseganje velikih prihrankov energije
kot tudi denarja, ob hkratnem izboljšanju kakovosti zraka.
Do izgradnje plinovodnega omrežja za zemeljski
plin so se investitorji največkrat odločali za sistem ogrevanja na osnovi kurilnega olja. Pri takratnih gradnjah so
bile fasade in strehe slabo ali nič izolirane, prevladovala je
vgradnja manj kakovostnih in tehnično zastarelih lesenih
oken. Danes lastniki pazljivo razmišljajo tako o toplotni
izolaciji gradbene konstrukcije, s katero lahko privarčujemo z energijo, kakor tudi o drugih oblikah ogrevanja, ki
manj obremenjujejo okolje s škodljivimi izpusti, so cenovno
ugodnejše in energetsko varčne. Tudi država se je odločila,
da bo podprla ta prizadevanja in poskrbela za subvencioniranje ali kreditiranje naložb tistih občanov, ki se odločajo za
ukrepe, s katerimi bodo varčevali energijo.
Med prehodi na ekonomične in okoljsko ustreznejše energente velja izpostaviti zemeljski plin. Ta je zanimiv
za uporabnike, ki se odločajo za novogradnjo ali prenovo,
predvsem na tistih območjih, ki že imajo razvejano plinovodno omrežje.
Tudi sami distributerji nudijo odjemalcem, ki se odločajo pri novogradnjah ali prenovah svojih stavb za prehod
na zemeljski plin, vrsto ugodnosti: od kreditov z ugodno
obrestno mero, do brezplačne izdelave celotnega projekta
notranje plinovodne napeljave, brezplačne demontaže z
odvozom starih ogrevalnih peči in celo brezplačen obisk
strokovnjaka.
Prof. dr. Vincenc Butala iz Fakultete za strojništvo
je preračunal, kakšni bi bili učinki, če bi vsaj 30 odstotkov
od 160.000 kotlov na kurilno olje, kolikor naj bi jih po nekaterih ocenah imeli v Sloveniji, zamenjali s kotli na zemeljski
plin. Pri zamenjavi starejših kotlov na kurilno olje z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin bi se poraba
energije pri posameznemu odjemalcu zmanjšala za 30 odstotkov, emisije CO2 pa bi se znižale za 94 ton na leto. Po
novih predpisih na področju učinkovite rabe energije se pri
uporabi plinastih goriv lahko vgrajuje le kondenzacijske kurilne naprave in napredne plinske tehnologije alternativnih
sistemov z visokim energetskim izkoristkom.
Če seštejemo od 15 do 30 odstotkov boljši izkoristek
sodobne tehnologije plinskih kotlov in v povprečju za 15 odstotkov1 nižje cene zemeljskega plina, lahko gospodinjstva
na letni ravni prihranijo vsaj 30 odstotkov ali več denarja za
ogrevanje. Na ta način se vložena sredstva povrnejo dokaj
hitro (v nekaj letih), po tem obdobju pa se odjemalci udobno
ogrevajo z veliko nižjimi stroški.

Prehod na zemeljski plin pa je še toliko bolj upravičen, ker v prihodnosti ni mogoče napovedati natančne cene
kurilnega olja, lahko pa se predvidi smer njenega gibanja.
Država je v več dokumentih napovedala, da se bodo dajatve
pri kurilnem olju postopoma dvigovale in do leta 2020 se bo
cena kurilnega olja izenačila s ceno pogonskega dieselskega
goriva na bencinskih črpalkah. Po trenutnih cenah to pomeni podražitev kurilnega olja za 56 odstotkov oziroma
0,42 Evro/l. Razlog za tako politiko je v dejstvu, da kurilno
olje zelo onesnažuje okolje. Država želi na tak način zmanjšati njegovo porabo. Zato z odlašanjem odločitve o vgradnji
bolj ekonomičnega sistema ogrevanja ne tratimo le časa in
energije temveč tudi svoj denar.
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Mag. Urban Odar, direktor Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina postavlja zemeljski plin za naslednika lesa, premoga in nafte
ter predhodnika vodika. Po podatkih Evropske okoljske
agencije (EEA) 45 odstotkov prebivalstva Slovenije živi na
območjih, kjer je zrak prekomerno onesnažen s prašnimi
delci. V Sloveniji je na leto kar 1.700 prezgodnjih smrti
zaradi posledic bolezni, ki jih povzroča onesnaženje s
prašnimi delci. Poleg tega imajo prašni delci še vrsto
drugih negativni učinkov. Pri uporabi zemeljskega plina
pa prašni delci ne nastajo, zato je zemeljski plin tako tudi
v Sloveniji najprimernejši energent za oskrbo v urbanih območjih. Država in občine bi si zato morale prizadevati za
čim večji priklop odjemalcev na plinovodno omrežje. To bi
vplivalo na boljšo kakovost zraka v lokalnih skupnostih in s
tem na izboljšanje bivalnih pogojevin posledično na zdravje
prebivalstva.
Ob prenavljanju, obnovi, novogradnji, odločanju o
zamenjavi grelnega kotla si uporabne informacije o značilnostih uporabe zemeljskega plina preberite na: www. zemeljski
–plin.si.
1
Podatki se nanašajo na povprečje od leta 2005 do danes na območju Mestne občine Ljubljana. Podobna razmerja veljajo tudi drugod po
Sloveniji.
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Dajatve pri kurilnem olju se bodo
občutneje povečale.

gospodarstvo

Koliko lahko prihranimo za ogrevanje

Primorski tehnološki park

gospodarstvo

PODJETNIKI PRIHODNOSTI
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Pogovarjali smo se z ljudmi iz našega okolja, ki
uresničujejo svoje ideje, ustvarjajo nova delovna mesta in
navdušujejo z inovacijami. To so ljudje, ki vedo, kaj hočejo
in so to sposobni tudi narediti. Lahko jim preprosto rečemo podjetniki prihodnosti.
Govorimo o članih Primorskega tehnološkega parka.
Matej Kosovel, Andraž Ceket, Matej Brešan in Tomaž Balut
iz podjetja Corus inženirji d.o.o., Leon Cingerle iz podjetja
Hidrogib d.o.o. ter Sandro Pitassi in Dani Humar iz podjetja
AAmedia d.o.o. so ljudje, ki razmišljajo po svoje, ki vedno
želijo vedeti še nekaj več, ki se v realnem svetu hitro znajdejo in predvsem znajo v naključjih prepoznati priložnosti.
Njihov vsakdanjik je poln izzivov, iskanja rešitev in ustvarjalnega dela. Sebe si v drugačni vlogi, kot da so podjetniki,
ne predstavljajo. To pa zato, ker je čar podjetništva v tem, da
si svoboden. Pa ne samo v tem, da si lahko sam postavljaš
svoj urnik, ampak predvsem pri izražanju in uresničevanju
svoje poslovne ideje, ki je v okostenelih poslovnih sistemih
največkrat preslišana. V kolikor ste se v tem tudi sami prepoznali, je podjetništvo idealno delo za vas.

V ENEM LETU VEČ KOT DESET
DOMAČIH IN MEDNARODNIH
PRIZNANJ ZA INOVACIJO
Leon Cingerle je lastnik in direktor podjetja Hidrogib, ki ga je ustanovil v začetku leta 2010. Ukvarja se z razvojem, proizvodnjo in prodajo bagerskih rotacijskih hidravličnih klešč, ki so namenjene za manipulacijo s kamnom in
drugimi predmeti, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Klešče
se uporabljajo za izgradnjo kamnitih podpornih zidov (ob
cestah, rečnih strugah, hudournikih) in obalnih brežin
– pomolov. Rešitev tehničnega problema je zelo zahtevna,
za kar sta podjetje in njegov oče, Rafael Cingerle, v zadnjih
dveh letih prejela že vrsto priznanj doma in v tujini, kot so
Grand Prix nagrado v Bruslju in na Celjskem sejmu, zlato
medaljo srbskega združenja inovatorjev red Nikola Tesla,
slovenskega združenja inovatorjev in na mednarodnem sejmu v Budimpešti, zlato plaketo na sejmu ARCA v Zagrebu,
srebrno nagrado na svetovnem inovacijskem sejmu v Nürnbergu, v Romuniji plaketo za inovacijo, bronasto medaljo za
tehnološki dosežek na sejmu v Bruslju.

Leon Cingerle predstavlja svojo inovacijo
Kako ste prišli do svoje podjetniške ideje in kako je
potekal proces od ideje do izdelka?
Do podjetniške ideje je prišel oče Rafael Cingerle na
osnovi svojih dolgoletnih izkušenj, saj je ugotovil, da v zadnjih 20-ih letih ni bilo zadovoljivega tehnološkega napredka
na področju strojne opreme za gradbeno mehanizacijo. Z
osnutkom prvega prototipa smo začeli leta 2004, nato smo
inovacijo zaščitili pri Evropskem patentnem uradu. V naslednjih letih sva prototip nadgrajevala in izboljševala, vse do
leta 2010, ko sem ustanovil podjetje Hidrogib. To je bila zame
prelomnica, ko je delo začelo postajati vedno bolj resno, pripravljati smo začeli tehnično dokumentacijo, zaposlili mladega strojnika in izdelali prvi izdelek namenjen prodaji.
Kakšni so cilji vašega podjetja?
Ta trenutek se najbolj trudimo z aktivnostmi, da vzpostavimo prodajo. V ta namen iščemo zastopnike v različnih
državah, ki bi skrbeli za prodajo izdelka. Dolgoročno gledano
pa smo si zastavili cilj, da bi podjetje iz mikro zraslo v srednje
veliko podjetje z lastnim razvojnim oddelkom in proizvodnjo.
Hkrati seveda že razmišljamo o novih inovacijah.
Kaj bi svetovali bodočim podjetnikom?
Vprašanje ni enostavno. Najprej bi vsakemu, ki ima
idejo in vizijo svetoval, naj ne čaka. Naj se opogumi in začne
takoj delati, raziskovati, ustvarjati. Nikdar ne smemo čakati,
da bo kdo drug iz nas izvlekel nekaj. V podjetništvu je tako,
ko je treba kaj narediti, je to potrebno takoj. In seveda,če je
njegova ideja inovativna in tržno perspektivna, naj poišče pomoč v tehnološkem parku.

PREBILI SE BOMO V SAM VRH
GLOBALNEGA TRGA

Rotacijske hidravlične klešče

Corus inženirji d.o.o. sodi med inovativna podjetja
na področju načrtovanja gradbenih konstrukcij, inženirskih objektov in geomehanskih raziskav. Ključna razvojna
dejavnost podjetja je razvoj storitev vgrajevanja geosond
in energetske učinkovitosti stavb. Njihova značilnost je, da
znanja iz mnogih področij prepletajo v nove in tehnološko
napredne izdelke. Podjetje so julija 2008 ustanovili Matej
Kosovel, Andraž Ceket in Matej Brešan, letos pa so zaposlili novega sodelavca, Tomaža Baluta, z namenom, da
bi dejavnost podjetja razširili na področje hidrotehnike.

Geomehanske raziskave v Planici

SONDA - numerični
model izračuna
učinkovitosti geosonde

PODJETNIŠKE IDEJE NASTANEJO IZ
STRASTI

Sanacija podpornega zidu Potoki
Kdo vam pri razvoju pomaga?
Razvoj poteka v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici
– Laboratorijem za raziskavo materialov, kjer razvijamo visoko prevodne injekcijske mase ter numerični model zemeljskega toplotnega izmenjevalca.
Kako ste pravzaprav sploh začeli s podjetništvom?
Temelji podjetja izhajajo iz načrtovanja. Želeli smo
zasnovati majhno in prilagodljivo podjetje, ki bi uspešno konkuriralo večjim, uveljavljenim podjetjem v Sloveniji. Cilj je
bil doseči visoko dodano vrednost na zaposlenega. Kmalu po
ustanovitvi so se razmere na trgu obrnile na glavo, zato smo
morali izkoristiti svoje prednosti. V težkih časih gospodarske
recesije smo investirali v nakup garniture za raziskovalno
vrtanje in začeli sami izvajati raziskave na terenu, pisati
geološka poročila in izdelovati projektno dokumentacijo za
vse vrste objektov. S tem smo postali edino podjetje v Sloveniji
s tovrstno storitvijo, kar nam zagotavlja vodilno mesto med
konkurenti.

AA media d.o.o. je slovensko podjetje, ki sta ga konec
leta 2008 ustanovila Sandro Pitassi in Alex Maria Canciani,
italijanska državljana, ki sta se odločila svojo podjetniško
priložnost uresničiti v Sloveniji. Osnovna dejavnost podjetja
je razvoj, oblikovanje in urejanje prvega digitalnega medija
v t. i. evropski regiji Alpe Adria. Podjetje je razvilo inovativni portal www.5starlife.eu, ki je namenjen različnim informacijam za preživljanje prostega časa, kreiranje življenjskega stila, zabavo, kulturo, gastronomijo, turizem. Gre za prvi
evropski digitalni medij, ki združuje informacije, dogodke,
promocijska sporočila in druge uredniške vsebine v regiji
Alpe Adria. V mladem podjetju je svojo priložnost dobilo
kar 12 mladih specialistov za komuniciranje, marketing in
spletni marketing, ki jih povezuje digitalno uredništvo, založništvo in produkcija. Z nami sta se pogovarjala direktor
Sandro Pitassi in Dani Humar.
Kdo vam je dal navdih za podjetniško idejo?
Podjetniške ideje izvirajo iz strasti do določenega področja dela. Vendar pa sama ideja kot taka še nič ne pomeni,
dokler ne analiziraš tržišča in ugotoviš, ali trg tvoje rešitve
sploh potrebuje. In če je ideja dobro sprejeta, lahko pričneš
z izvedbo.

gospodarstvo

Kako se je rodila ideja za razvoj naprednih tehnologij za izrabo zemeljske energije?
Iz kompleksnega znanja o vrtanju, geologiji in energetiki ter pod vplivom kritičnih razmer na področju gradbeništva smo najprej z vrtalnim strojem želeli vgrajevati geosonde za potrebe ogrevanja objektov. Začetno idejo smo nato
nadgradili in zastavili razvoj storitve toplotne obnove stavb s
pomočjo zemeljske energije.
Kakšni so vaši dolgoročni cilji?
Na področju načrtovanja se želimo na trgu utrditi kot
vsestransko, visoko strokovno in prilagodljivo podjetje, ki je
sposobno izvesti tudi najzahtevnejše projekte. Naš cilj je, da
se prebijemo v sam vrh globalnega trga. V Sloveniji nam je na
določenih področjih, kot so geomehanika in geološko geomehanske raziskave, s celovito ponudbo in inovativnimi rešitvami to že uspelo. Lahko se pohvalimo s stalnimi naročniki,
kot so Krka d.d. Novo mesto, Direkcija za ceste RS, občine in
drugi. Dejavnost geoloških raziskav želimo predstaviti tudi
manjšim investitorjem, graditeljem stanovanjskih objektov.
Na področju izrabe zemeljske energije in energetske obnove
stavb želimo narediti preboj, revolucijo. Naš cilj je izdelati
takšno storitev (od vgradnje zemeljskega izmenjevalca do
notranjih ogreval, ob stalni spremljavi učinkovitosti sistema),
da bo odločitev o klimatizaciji stavbe s pomočjo zemeljske
energije nekaj samoumevnega.
Kakšne nasvete imate za bodoče podjetnike?
Podjetništvo je predvsem možnost za uresničitev lastnih idej in ciljev. Vsak dan se odločaš med nebom in tlemi.
S pravo idejo ter pravilnim pristopom pri doseganju le-te je
uspeh zagotovljen, zato je strah pred odločitvijo odveč. Obenem pa se je potrebno zavedati, da ‘start-up’ poteka lahko
tudi več let in s tem so povezana tudi odrekanja. Sami smo
pri ustanovitvi računali, da bo stvar takoj stekla gladko. Po
dveh letih pa še kar noče ... Skratka pogumno in velikopotezno v svet!
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Ker so ustanovitelji strokovnjaki na področjih načrtovanja
visokih gradenj, inženirskih objektov, cest, geomehanskih
konstrukcij in geološko-geomehanskih raziskav, so z novim
zaposlenim tako zaokrožili svojo celovito storitev. Z izjemnimi znanji ekipa tvori prodorno jedro podjetja, na njihovih
projektih pa sodeluje še okrog 10 zunanjih sodelavcev.
Kako bi se predstavili kot podjetje?
V Sloveniji smo se uspeli prebiti v sam vrh podjetij za
geomehanske raziskave in zahtevne geomehanske inženirske
objekte. Na področju visokih gradenj smo v stiku s sodobnimi
tehnološkimi dognanji v svetu in tako naročniku lahko nudimo optimalne rešitve. Smo razvojno orientirani, saj poleg
osnovne dejavnosti intenzivno razvijamo napredne tehnologije za izrabo zemeljske energije. Gre za visoko učinkovite in
tržno zanimive zemeljske toplotne izmenjevalce, ki bodo tovrsten način ogrevanja naredili bolj privlačen za investitorje.

krajevna odbora
informativni bilten
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Kako daleč ste z razvojem svoje ideje in kaj so vaši
dolgoročni cilji?
Dejansko smo šele na začetku razvojne poti. Razvili
smo inovativni večjezični spletni portal, ki temelji na sodobnih tehnoloških aplikacijah in marketingu. Portal omogoča
čezmejno interakcijo med uporabniki, ki pokrivajo različna
področja, kot so trgovina, kultura, turizem, zabava itd.. Prepričani smo, da smo postavili zelo dobre temelje, na katerih
nameravamo izdelati prvo evropsko digitalno platformo. To
je naš glavni dolgoročni cilj.
Omenili ste, da ideje izvirajo iz strasti, ki jih posameznik goji do določenega področja dela. Kaj bi svetovali
nekomu, ki šele razmišlja o podjetništvu?
Ne glede na to, s čim se bodoči podjetnik želi ukvarjati,
je najprej zelo pomembno, da veliko investira vase. Pri tem
ne mislim samo na formalno izobrazbo, ampak tudi na pridobivanje dodatnega znanja, ki nam omogoča, da se specializiramo za določeno področje. Pred ustanovitvijo podjetja je
potrebno narediti podrobno analizo tržišča, s katero podjetnik dobi informacije, kaj trg potrebuje, ali je izdelek pravi za
izbrano ciljno skupino, kakšen je tržni potencial in podobno.
Če so rezultati analize ugodni, je za projekt potrebno izdelati
načrt in ga finančno ovrednotiti. Tu je predvsem pomembno,
da podjetnik čim bolje oceni, koliko bo potrebno investirati in
kdaj se investicija povrne.

Krajevni praznik
Vrtojbe
V mesecu oktobru Vrtojba praznuje svoj krajevni
praznik, ki je posvečen v spomin prvemu padlemu partizanu
naše vasi, Emilu Bizjaku Juriju. Tako se je 28. oktobra 2010
v telovadnici Podružnične šole Vrtojba odvijala proslava v
počastitev krajevnemu prazniku. Po nagovoru predsednika
Krajevnega odbora Vrtojba, Valterja Faganelja, je dele-gacija
Krajevnega odbora zveze borcev za vrednote NOB Vrtojba
položila venec na spomenik v spomin padlim borcem.

Kulturni program pa je bil glasbeno obarvan. Medse
smo povabili skupino harmonikarjev, med katerimi so tudi
občani naše občine, ki jih druži ljubezen do narodno zabavne glasbe in veselje do igranja na diatonično harmoniko.

Sandro Pitassi,
direktor podjetja
AA media d.o.o.

V TEM OKOLJU SREČUJEMO
DRUGAČEN TIP PODJETNIKOV!
Nazadnje smo podjetnike povprašali, v čem je prednost biti član Primorskega tehnološkega parka. Prav vsi so
bili enotnega mnenja – to so sprotne in celovite informacije,
ki jih potrebujemo, da lahko ukrepamo na način, da bo
za naše podjetje najbolje. S tem mislimo na informacije o
aktualnih razpisih, možnostih drugih virov financiranja,
o seminarjih, delavnicah, srečanjih, ki jih dobimo na enem
mestu. In to je največja prednost! Seveda ne smemo pozabiti, da je Primorski tehnološki park primerno delovno okolje
za podjetja, ki se na trgu šele uveljavljajo. Prednosti članstva
v tehnološkem parku so ugodna cena najema, motivacijsko
okolje, ki podjetnike vsakodnevno intelektualno stimulira,
in druženje s podobno mislečimi podjetniki, kar povečuje
možnosti za uspeh. V tehnološkem parku srečujemo drugačen tip podjetnikov, kot smo jih srečevali v drugih okoljih.
Več informacij o podjetjih v Primorskem
tehnološkem parku dobite na: www.primorski-tp.si, o
podjetjih naših sogovornikov pa na: www.hidrogib.si,
www.corusinzenirji.si in www.5starlife.eu.

Skupina trenutno še nima izbranega imena, zato sedaj nastopajo kar pod imenom skupina BeEsAs, ker so tako uglašene njihove harmonike. Vadijo enkrat na teden v KS Rožna

krajevna odbora

Ob tem pisanju pa imam tudi dolžnost, da naju s Stanetom
Črvičem izpostavim, kajti skupaj sva proučila praznovanje
in nato postavila skelet organizacije vseh štirih prireditev.
Mogoče prireditev nekomu ni bila všeč in so jo kot tako kritizirali, moje mnenje pa je, da bi to lahko bil tudi Krajevni
praznik Šempetra.

Krajevni odbor
Šempeter
Smo v letu 2010, ko krajevni odbor v dosedanji sestavi zaključuje svoj mandat, to je štiriletno delo, ki ga lahko
ocenim kot zelo uspešno. Od leta 2006, ko smo bili imenovani s strani občinskega sveta, v sestavi: Dominik Hanžič,
Stanislav Črvič, Boris Furlan, Anton Praznik, Marjan Velišček, Silvo Kokot in Sergij Birsa, smo svoje delo in poslanstvo
opravljali po volji občanov, občine in svoji vesti. Tu mislim
predvsem na to, da je bilo naše sodelovanje med občani dobro in korektno. Svoje delo smo opravljali za dobrobit vseh,
v to pa smo vložili veliko svojega časa, truda in dela.
Krajevni odbor Šempeter je v svojem mandatu nadaljeval vse tiste naloge, ki jih je prejel od prejšnjega sestava.
Tu mislim na vsa srečanja od Cvičkove gazi, srečanja Šempetrov, udeležbe na prazniku Sv. Elizabete in še več drugih
udeležb, ki so jih organizirala društva ali občina. Naložili
pa smo si tudi nekaj svojih nalog. Tako nam je po dolgem
usklajevanju krajevni odbor – občina – društva uspelo urediti status stavbe krajevnega odbora, ki je sedaj v renoviranju, uspelo nam je povezati nekaj društev in veliko število
občanov. Ustvarili smo ekipo, s katero smo uspešno opravljali zadane naloge, in prav tej ekipi gre velika zahvala.

Največji projekt krajevnega odbora pa nam je uspel
s poizvedbami in nato organizacijo praznovanja Sv. Petra.
Praznovanje Sv. Petra smo zasnovali na podlagi avtohtone
etnološke prireditve in jo seveda kot tako poskušali čim bolj
približati tistemu času. To nam je v veliki meri tudi uspelo.
Prireditev smo vsako leto dopolnili, seveda tudi s predlogi
vseh vas, ki ste se prireditve udeležili in jo tako ali drugače
ocenili. Na sami prireditvi je sodelovalo tudi več društev,
kar si štejemo v čast, saj smo s tem dokazali, da skupaj
zmoremo več. Tu mislim na Turistično društvo občine Šempeter-Vrtojba, Društvo žena in deklet Šempeter, Društvo
žena Vrtojba, Društvo Mark, Kulturno umetniško društvo
Šempeter, PGD Šempeter in župnijo Šempeter pri Gorici.

Dotakniti se moram tudi letošnjega praznovanja
Krajevnega praznika Šempetra. Ta praznik smo letos povezali tudi s preventivnim dogodkom za učence OŠ Šempeter in krajane Šempetra. Sodelovali so tudi Policijska
postaja Šempeter pri Gorici, občinsko redarstvo in TŠC
Nova Gorica (prometna šola). Skupaj z njimi smo v dopoldanskem času prikazali varnost v prometu, oziroma kako
se je potrebno obnašati v prometu. Na podlagi sodelovanja
s Policijsko postajo smo v popoldanski del praznovanja povabili Policijski orkester, ki nam je v prostorih OŠ Šempeter
pripravil enkraten koncert. Vsi tisti, ki ste se praznovanja
udeležili, ste prireditev zelo pozitivno ocenili.
Krajevni odbor pa se, kot že rečeno, ni ukvarjal samo
s prireditvami. Člani smo spremljali tudi dogajanje v kraju,
prisluhnili smo krajanom, jim odgovarjali na vprašanja. V
kolikor odgovorov nismo poznali, smo jih prenesli in posredovali občinski upravi. Spremljali smo tudi seje občinskega
sveta, kamor smo posredovali svoja mnenja ali pobude.
Mnenja in pobude so svetnice in svetniki pozitivno sprejeli
in rešili.

Na koncu želim povedati, da sem mandat predsednika Krajevnega odbora Šempeter opravljal z veseljem, po svoji vesti in po vesti članov odbora. Nadalje vsem občankam
in občanom Občine Šempeter-Vrtojba v novem letu želim
veliko uspeha, sreče in zadovoljstva.
Dominik Hanžič, predsednik
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Dolina in so skupaj približno eno leto. Veliko nastopajo ob
raznih praznovanjih, na prireditvah. Kulturni program pa
so sooblikovale tudi članice pevskega zbora Društva žena
Vrtojba, ki so občankam in občanom že dobro poznane.
Tako smo lahko dobro uro uživali ob poslušanju glasbe, ki
je navdušila vse prisotne.
Krajevni odbor Vrtojba

dru{tva se predstavijo

Društvo ledvičnih bolnikov
Delovanje društva ledvičnih bolnikov združuje
prijetno s koristnim
Tudi v letošnjem letu smo v Društvu ledvičnih bolnikov Šempeter dokazali, da se z vztrajnostjo ter dobro voljo
uspe narediti veliko za našo družbo ter za nas samih.
Kako smo vse letos udejanjali?
Kot lani smo tudi letos obudili akcijo ob Svetovnem
dnevu ledvic marca 2010. Na stojnici v avli šempetrske bolnišnice ter v Mercator centru smo mimoidočim merili krvni
tlak in krvni sladkor, jim delili zloženke ter plastenke vode
in jih podučili o delovanju ledvic ter potrebni skrbi zanje.
Letos pa smo akcijo še razširili v Sežano s stojnico v Sparu.

V maju smo izpeljali tudi srečanje Bolnik bolniku z
namenom potencialne dializne bolnike spoznati z metodami zdravljenja ledvičnih bolezni ter predvsem njim ter njihovim družinam omogočiti lažji prehod v življenje z dializo.
Bolnikom smo pripravili kratko predavanje, za vsa vprašanja pa so jim bili na voljo medicinski delavci ter bolniki, ki z
dializnim zdravljenjem uspešno živijo že vrsto let.
17. aprila smo se tudi v našem društvu odzvali povabilu na čistilno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu
in skupaj pripomogli k čistoči narave.
Redno se v društvu udeležujemo tudi različnih srečanj v sklopu Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije.
Tako smo se v juniju odpravili na Ptuj na 10. Vseslovensko
srečanje ledvičnih bolnikov in transplantiranih Slovenije,
zelo uspešno smo se udeležili Športnih iger v Trbovljah ter
delavnice o prehrani s strokovnim predavanjem v Celju.

informativni bilten
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V marcu, aprilu in maju smo izobraževali tudi mlajšo generacijo v programu Otroci in mladostniki, varujte
svoje ledvičke. Po vrtcih ter zdravstvenih ustanovah smo
delili zloženke za starše Starši, varujte ledvičke svojih otrok,
obiskali pa smo tudi 19 osnovnih šol na območju Goriške,
Vipavske in Postojnske regije. Otrokom 4. razredov smo ob
enournem predavanju razdelili še plastenke vode in zloženke Varujte svoje ledvice. Višjim razredom smo pripravili
dvourno predavanje o ledvicah in nadomestnem zdravljenju
končne ledvične odpovedi. Naleteli smo na zelo prijeten odziv in bili presenečeni nad znanjem otrok. V želji, da bi še
naprej tako otroke kot njihove starše ozaveščali o pomembnosti skrbi za naše ledvice, imamo v naslednjih letih namen
obiskati še več šol v bližnji ter širši okolici.

Letos smo imeli tudi razlog za praznovanje, dne 4.
7. 2010 smo namreč na lep sončen dan v koči na Fajtovem
hribu obeležili kar tri jubileje dializnega zdravljenja naših bolnikov: Danila Humarja in Mitje Guardjančiča - 10
let ter Marije Drnovšček - 30 let. Jubilantom smo podelili
plakete, Mariji pa pripravili tudi kulturni program. Na srečanju v naravi se je zbralo prek 100 naših članov.
Marija Drnovšček je z dializnim zdravljenjem začela
26. januarja 1980 kot mlada mamica dveh šoloobveznih
otrok. Z vsem njenim trudom in težavami z dializo je vzgojila dva čudovita otroka in sedaj uživa v družbi svojih štirih
vnukov, ki ji dajejo vedeti, da je vsak človek kljub bolezni
in problemom lahko vedno znova srečen, če si to le želi. Že
od samega začetka je aktivna članica DLB Severnoprimorske regije, zadnjih 5 let pa ga kot njegova predsednica tudi
uspešno vodi. Marija je prijazna, a odločna ženska, ki zna
prisluhniti in pomagati sočloveku, zato jo imamo vsi radi in
ji ob tem jubileju iskreno čestitamo.
Zadnji vikend v avgustu smo v našem društvu poskrbeli za izlet v avstrijske gore – v Reisseck. Že navsezgodaj
smo se odpravili proti Avstriji do Spittala do gradu Porcia,
nato smo pot nadaljevali do mesteca Kolbnitz, od koder smo
se z železniške postaje z znamenito gorsko vzpenjačo Reisseckbahn’ odpeljali na višino 2245 m, pod 2965 m visoki
gorski vrh Reisseck. Po krajšem sprehodu do bližnjih jezer
na prijetnem gorskem zraku so nam postregli s kosilom v
gorskem hotelu. V popoldanskih urah smo se z zobato že-

Prvo nedeljo v oktobru smo izkoristili za pohod po
gozdovih, ogledali smo si najdebelejšo Logaško smreko ter
ostanke srednjeveških trdnjav v okolici. Izlet smo zaključili
v gostilni Stara Pošta, kjer smo si ogledali še muzej tamkajšnjih arheoloških najdbin ter se nato vrnili proti domu.

Z delovanjem v društvu se trudimo omogočiti našim
pacientom polno in uspešno življenje kljub bolezni, hkrati
pa javnost ozaveščati o tej bolezni ter ukrepih, da do nje ne
bi prišlo.
Društvo ledvičnih bolnikov

Društvo diabetikov
Nova Gorica
DAN ODPRTIH VRAT

10. oktobra pa smo se udeležili prireditve Slovenski
dan darovanja in zdravljenja s presaditvijo v Ljubljani. Gre
za vsakoletno prireditev, organizirano v podporo transplantiranim bolnikom, njihovim družinam in vsem tistim, ki na
presaditev še čakajo, ter ozaveščanju javnosti o tej temi. Člani so sodelovali na pohodu, v teku pa je sodeloval tudi predsednik vlade, Borut Pahor, ki se je z nami tudi fotografiral.

Kako približati občanom delovanje društva in jih
opozoriti o nevarnostih sladkorne bolezni? Na stežaj smo
odprli vrata društvene pisarne za vse in vsakogar, za bolnike in tiste, ki želijo kaj več izvedeti o epidemiji 21. stoletja.
Svetovni dan sladkorne bolezni je za nas trajal kar nekaj dni.
Pripravili smo informativne plakate, predstavili smo se na
TV Primorka, radiu Robin, v časopisu Primorske novice
in v Žurnalu. Za občane smo opravili brezplačne meritve
krvnega sladkorja in krvnega pritiska, delili smo letake
in knjige, vse z namenom preprečevanja in pravočasnega
zdravljenja bolezni. Obiskalo nas je preko 150 občanov in
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23. novembra se je v sklopu programa Bolnik bolniku izvedlo brezplačno javno strokovno predavanje v veliki
dvorani Mestne občine Nova Gorica. Dr. med., spec. interne medicine, Dimitrij Klančič, je spregovoril o Ledvičnih
boleznih, prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne
medicine pa o Zdravljenju revmatoidnega artritisa. Poslušalcem smo pripravili tudi kulturni program, zapel nam
je Ženski pevski zbor Univerze za tretje življenjsko obdobje
iz Nove Gorice, razdelili pa smo jim tudi brošure o boleznih
in preventivi.
28. novembra smo ponovno pripravili predavanje
Bolnik bolniku za vse, ki se na zdravljenje z dializo še pripravljajo. Hkrati pa smo na srečanju združili vse ledvične
bolnike, stare nad 65 let, ter njihove svojce na že tradicionalnem Srečanju starostnikov na turistični kmetiji Gregorič v
Prvačini.
Kot vsako leto pa bomo tudi letošnje zaključili z božično novoletnim srečanjem 19. decembra. Že tradicionalno se na srečanju s kulturno-zabavnim programom zberejo
vsi člani društva. Po uspešno zaključenem letu bomo tako
nazdravili na novo, še uspešnejše leto, ki je pred nami.
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leznico spustili v dolino in se iz Kolbnitza odpeljali do Millstatskega jezera, se ob njem sprehodili in opazovali številne
naravne in kulturne zanimivosti. Utrujeni, a polni novih
vtisov z izleta smo se v večernih urah vrnili domov.

dru{tva se predstavijo
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pri nekaterih smo ugotovili povečan krvni sladkor ter jih
napotili k svojemu zdravniku oziroma diabetologu. Članice
našega Izvršnega odbora so imele polne roke dela, zato gre
zahvala naši Nataši, Jolandi, Ireni in Juliji, da so svoj prosti
čas namenile ljudem za kvalitetnejše življenje.

V Društvu diabetikov Nova Gorica so potekale aktivnosti tudi v spomladanskem času. V začetku maja se je
delovne terapije v Rogaški Slatini udeležilo 88 diabetikov
in njihovih družinskih članov. V juniju pa smo organizirali
Društveni dan s pohodom po Panovcu in družabnimi igra-

Vrhunec naših aktivnosti je bila osvetlitev dvorca
Coronini v Šempetru pri Gorici v modri barvi. Letos je
bilo po naših informacijah osvetljenih v Sloveniji 14 kulturno zgodovinskih spomenikov. V akcijo OZN-a, Svetovne
zdravstvene organizacije in Mednarodne diabetične zveze,
se je letos vključila tudi Goriška pokrajina. Osvetlitve so se
udeležili člani izvršnega odbora društva, diabetiki in predstavniki Občine Šempeter-Vrtojba. Našo akcijo je pozdravil
tudi župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk.
Meritve krvnega sladkorja in pritiska so ob Svetovnem dnevu opravljale tudi Goriške lekarne in medicinske
sestre v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru
pri Gorici.
Zaključek prireditev ob Svetovnem dnevu diabetesa
je bil odhod 48 diabetikov na drugo delovno terapijo v Terme Rogaška Slatina, ter udeležba 38 učencev in dijakov na
državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni v Izoli.
Delegacija društva se je udeležila tudi državne proslave v
Kočevju.

mi v Dijaškem domu v Novi Gorici. Pri vseh naših akcijah
so nam veliko pomagali sponzorji in donatorji (Menarini,
Abbott, Roche, občine in podjetja ter posamezniki). Vsem
iskrena hvala, kajti le skupaj bomo močnejši.
Društvo diabetikov Nova Gorica ima včlanjenih 525
članov iz šestih goriških občin. Večkrat se v naše aktivnosti
vključujejo tudi člani društev diabetikov iz Tolmina ali Ajdovščine. Povezani smo tudi z diabetiki iz Goriške pokrajine
iz Italije. Bolnikov na Severnoprimorskem je po ocenah diabetologov preko 4200. V svetu že govorimo o epidemiji 21.
stoletja. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in
OZN je danes obolelih v svetu že preko 250 milijonov ljudi.
V kolikor ne bo sprejetih pravih ukrepov za učinkovito preprečevanje in obvladovanje te neozdravljive bolezni, je napoved za leto 2025 že 380 milijonov bolnikov z diabetosom
na svetu. Posledice diabetesa so tragične in ogromne, zlasti
slepota, amputacija nog, odpoved ledvic in večja verjetnost
kapi in drugih obolenj srca in ožilja.
Dominik Soban, predesdnik

Društvo žena in deklet Šempeter
Poleg vsakoletnega občnega zbora in administrativnih obveznosti smo spomladi pripravile praznovanje
materinskega dneva (21. 3. 2010), ki je že nekaj let naša skrb.
Letos smo ga posvetile pridelovanju cvetja v Šempetru, o
čemer je v Dvorcu Coronini spregovorila gospa Antonija
Šturm. V naslednjem letu pa se vidimo 25. marca v družbi
Prifarnih muzikantov!
Regijsko stičišče Planota je oktobra (2. 10. 2010) v
Ajdovščini pripravilo prvi festival nevladnih organizacij
goriške statistične regije, kamor smo bile vabljene k sodelovanju. Naše članice so se predstavile v šempetrski praznični
obleki in s svojim pecivom. Na podobnih srečanjih nameravamo sodelovati tudi vnaprej.
Prisotne smo bile tudi na vseslovenskem srečanju
Društva osteoporoze Slovenije, ki je bilo v HIT Športnem
centru 16. oktobra 2010. Ob stojnici, kjer smo ponujale peci-

V nedeljo, 21. oktobra 2010, se je predstavnica društva odpravila na, zaradi neprijaznega vremena, slabo obiskani sejem sv. Elizabete v Romans, ostale pa smo leto zaključile v Dvorcu Coronini s prireditvijo Od zibke do groba. Na
pomoč nam je priskočil Goriški muzej, ki je v prenovljeni
sobi v prvem nadstropju dvorca pripravil razstavo skrinj
in zibk iz muzejskih depojev. V tem okolju smo razstavile
stare predmete, povezane z mejniki v človeškem življenju: s
krstom, obhajilom, birmo, poroko, smrtjo. Posebno pozornost smo posvetile prikazu bale, razstavile pa smo tudi dva
potovalna kovčka grofov Coronini, ki so se navezovali na
muzejsko zbirko. Predstavile smo tudi tipično pecivo za posamezne priložnosti. Ob tej priložnosti je bil prvič na ogled
renoviran »piano nobile« dvorca Coronini. Obiskovalci so
opazili, da bi bil marsikateri kotiček primeren za predstavitev predmetov, povezanih z zgodovino Šempetra, kakršne
še vedno hranijo domačini, pa tudi naše društvo. Na sami
prireditvi je imela strokovno besedo mag. Inga Miklavčič
Brezigar, za glasbeno spremljavo dogodka pa so poskrbeli
Podokničarji in Kresnice. Članice društva pa so seveda poskrbele za sladki zaključek druženja.
Darinka Andlovic, predsednica

ČLANICE DRUŠTVA ŽENA
NAGRAJENE Z OBČINSKIM
PRIZNANJEM ZA LETO 2010
Tokratni občinski praznik je bil za nas še posebno
pomemben. Za večletno dobro delo smo članice društva
žena prejele bronasto priznanje Občine Šempeter-Vrtojba.
Priznanje nam veliko pomeni in nas ob tem zavezuje, da
bomo še naprej tako aktivno sodelovale na številnih prireditvah v občini. Ob tej priliki se zahvaljujemo Draganu Valenčiču za dobro sodelovanje z društvom, novemu županu
Milanu Turku pa čestitamo ob izvolitvi. Prepričane smo, da
bo naše sodelovanje z občino tudi v tem mandatu uspešno.
Prav občinsko priznanje je bilo vzrok, da smo se žene
še same nagradile z izletom v Logarsko dolino. Tudi slabo
vreme ni moglo pokvariti prijetnega sprehoda okoli Zbiljskega jezera, ogleda Muzeja Potočke Zijalke in cerkve sv.
Frančiška Ksaverja, kjer še vedno hranijo mašniške plašče
iz 17. in 18. stoletja.
V mesecu septembru je v Vrtojbi že devetič zapored potekala Boreljada. Na ta tradicionalni praznik smo
domačini pripravili številne aktivnosti, ki so potekale kar
tri dni. Članice Društva žena Vrtojba smo bile tudi tokrat
zelo aktivne. V Vrtojbenskem hramu smo pripravile razstavo ročnih del in punčk iz cunj, ki smo jih izdelale na eni
izmed številnih delavnic, ki jih prirejajo skozi vse leto. Na
sami prireditvi smo se predstavile z enajstimi mineštrami

dru{tva se predstavijo

Društvo žena
Vrtojba
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vo, se je zvrstila večina od skoraj 700 udeležencev, tudi zato,
ker je bilo med nami veliko podmladka v šempetrski noši.
Ob tej priložnosti smo spoznale tudi številne predstavnice
sorodnih društev iz vse Slovenije, s katerimi želimo v bodoče sodelovati.
Tradicionalna Martinova furenga je potekala 11.
novembra. Od postaje do postaje se je naša predstavnica
peljala na vozu in ponujala pecivo, glavna pogostitev pa je
obiskovalce na koncu napornega dne čakala na šempetrskem trgu.
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(šelinka, jota, kaparoc, …) in obiskovalce presenetile z rolado velikanko, ki je merila kar 5 metrov in 38 centimetrov.
Številni obiskovalci prireditve so se tako lahko po ogledu
sprevoda borel tudi okrepčali.

Tudi otvoritev vrtojbenske obvoznice ni minila brez
našega sodelovanja. Tako s petjem kot domače pripravljenim pecivom pa smo sodelovale tudi na prazniku Krajevnega odbora Vrtojba.
Stanka Ferfolja, predsednica

Športno društvo Mark Šempeter
Pred seboj imam odprto društveno »bukvico« − Program dejavnosti 2010. Gledam v njeno predzadnjo stran in
spoznavam, kako hitro je minilo to leto. Taka so vsa leta – na
začetku se vleče, potem pa ga je naenkrat konec.
V decembru se zberemo člani in napolnimo gasilsko
dvorano v Šempetru. Člani, ki smo s te strani in druge strani nekdanje državne meje. Med nami ta meja sicer že leta
ni več obstajala. Pripravimo si kratek, za nas zelo zanimiv,
kulturni program. Nastopajo »naši« in drugi. Malo petja,
malo instrumentalnih nastopov, pa čez cel večer »one man
band«. Poslušalci pospravijo narezek, navdušeno ploskajo
nastopajočim, z zanimanjem sledijo pripovedi o »uspehih«
v pravkar iztekajočem se letu in napovedi za naslednje. Ob
vstopu v dvorano bodo izpolnili tiskovino s svojim predlogom za prireditve v letu 2011. V prijetnem vzdušju pričakamo večerjo pa mogoče še srečelov in potem ples do polnoči.
Ta polnoč je klasika, že leta napisana na tabli ob vstopu in
opozarja člane, da moramo prostor po zaključku prireditve
tudi pospraviti. Naslednje jutro smo namreč že spet na pohodu.

Letos nam je šlo po planu skoraj vse, le jesenski dež
nam je pokvaril nekaj dobrih pohodov – nič hudega, jih
bomo pa drugo leto opravili. Tudi dobrodelno prireditev
- Korak iz teme - smo spet v soorganizaciji z Osnovno šolo
Ivana Roba uspešno pripravili, ne toliko po finančni plati,
kot po namenu, da zberemo množico otrok in jim nakažemo lepšo smer v življenje.
Preden se poslovimo, se moram zahvaliti Izvršnemu
odboru društva, ki je z vso resnostjo opravil dane naloge;
članom društva, ki so se žrtvovali za službo redarjev; podpornikom, ki so nam omogočili redno delovanje; Občini
Šempeter-Vrtojba za zgledno sodelovanje ter vsem članom
društva, ki so s prisotnostjo na pohodih poskrbeli predvsem
za lastno zdravje in prevetrenje svojih teles.
Z željo, da bi tudi v prihodnjem letu sami storili kaj
za svoje zdravje, se poslavljamo od starega leta. Novo nam še
skriva svoja presenečenja, upam, da bodo prijetna.
Silvo Kokot, predsednik
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Turistično društvo občine
Šempeter-Vrtojba
Tudi v našem društvu se je leto 2010 izteklo in pred
nami je novo leto. December je čarobni mesec, poln presenečenj in skritih želja. Leto, ki se izteka, je za naše društvo
že deseto. V teh letih je bilo veliko narejenega in tudi moje
devetmesečno obdobje predsedovanja je bila zame težka
prehojena pot. Kot društvo smo sodelovali pri vseh prireditvah v naši občini, z dobro ekipo in vsemi člani društva,
ki jih imam okrog sebe, in smo v to vložili veliko svojega
prostega časa.

Naše društvo je organiziralo »Martinovo furengo«,
ki postaja vedno bolj tradicionalna, na kar smo v turističnem društvu zelo ponosni. Z vozovi Društva Doli, naloženimi z mladim vinom vinarja Jejčiča iz Spodnje Branice in
domačimi slaščicami Društva žena in deklet Šempeter ter
Društva žena Vrtojba, v prijetni družbi harmonike, smo popoldne krenili na pot po naši občini. V poznem popoldnevu
se je na šempetrskem placu zgodil krst mladega vina, novost
je bila, da smo izbrali »PAR FURENGE«. Kako bo potekal
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izbor naslednje leto, naj ostane še skrivnost. Zabavali smo
se do večernih ur ob prijetnih zvokih glasbe ansambla
HRAM.

Med letom poteka akcija »Ogledalo mojega okolja« v
sodelovanju treh turističnih društev TD Solkan, TD Nova
Gorica in TD Šempeter-Vrtojba. Letos smo zaključno prireditev pripravili v naši občini, ki smo jo povezali z 10. obletnico našega društva in 5. letom sodelovanja v tej akciji. Večji
poudarek je na osveščanju mladih, kjer sodelujejo osnovne
šole s svojimi likovnimi in literarnimi prispevki. Za njihov
trud jim podelimo priznanja. Ob tej priliki bi se zahvalila
Biotehniški šoli Šempeter, ki nam je omogočila prireditev

v svojih prostorih, naši občini, Glasbeni šoli Nova Gorica,
Plesnemu klubu Terpsihora in vsem ostalim sodelujočim,
ob tem pa ne smem pozabiti pohvaliti svojih članov, ki so mi
stali ob strani, za podporo in pomoč pri organizaciji.
Naj nazadnje omenim še izlet članov, ki so si ga resnično zaslužili. Letos smo ga povezali z martinovanjem in
se popeljali v Cerkvenjak, kamor nas je povabilo Društvo
vinogradnikov Cerkvenjak, s katerim sodelujemo že vrsto
let. Ogledali smo si nekaj lepot Ptuja, izbor njihove vinske
kraljice in za konec še degustirali vina v kleti vinarja Jejčiča
v Spodnji Branici.
Povedati moram in priznati, da sem kot predsednica
v tem obdobju spoznala veliko ljudi, navezala veliko stikov,
sodelovala z veliko društvi v občini pa tudi izven občine.
Sedaj lahko tudi povem, da imam med seboj krasne ljudi in
krasno ekipo – naše člane, ki so mi vedno pripravljeni pomagati. Pozabiti pa ne smem svojega moža, ki me pri vsem
tem podpira, in mi velikokrat pomaga.
Vse občane bi povabila, da se nam v naslednjem letu
pridružijo v turističnem društvu, predvsem s svojimi idejami, ki so vedno dobrodošle. Zahvalila bi se vsem društvom,
občini in krajevnima odboroma za dobro sodelovanje.
Pred nami so božično novoletni prazniki in zato
vsem želim vesel božič, v prihajajočem letu pa obilo zdravja,
dobre volje, sreče in zadovoljstva.
Alenka Brankovič, predsednica

Sekcija veteranov vojne za Slovenijo
občine Šempeter-Vrtojba
Sekcija veteranov vojne za Slovenijo občine ŠempeterVrtojba je bila v iztekajočem se letu 2010 zelo aktivna, saj
je poleg prireditev v svoji občini sodelovala tudi v drugih
slovenskih občinah in tudi v tujini.
– V mesecu aprilu smo se udeležili proslave ob obletnici
mobilizacijsko-taktične vaje PREMIK 91, ki je bila
vojaška priprava na morebitno agresijo na Slovenijo.
Proslava je bila na Vogrskem, kjer je bil slavnostni
govornik načelnik generalštaba, general Štajner.
– 23. aprila smo organizirali že tradicionalno šalamjado in
briškuljado, ki se je kar dobro prijela, vendar pogrešamo
večje število veteranov.

– V maju smo se udeležili proslave ob dnevu Slovenske
zastave na GEOS-u v Vačah.
– 26. aprila smo na Sv. Otu v Vrtojbi sodelovali na
slovesnosti ob prazniku upora proti okupatorju, katero je
organizirala OZBNOV.
– 17. maja smo se v Stični na Dolenjskem udeležili proslave
ob 20. obletnici ustanovitve MSNZ.
– Kot vsako leto smo tudi letos na Sv. Otu, 24. junija,
organizirali praznovanje ob kresu v čast dneva
državnosti. Prireditev s pogostitvijo je med občani zelo
priljubljena in zaželjena, kar vsako leto dokazuje zelo
velika udeležba.

Ob tej priliki bi se še posebej rad zahvalil našim
članom, ki so aktivno sodelovali in bili tudi prisotni na
zgoraj omenjenih aktivnostih.
Bogdan Potokar, predsednik
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– 25. junija pa smo se udeležili centralne proslave za
Goriško ob dnevu državnosti na Sabotinu. Proslava je
bila v organizaciji veteranov vojne za Slovenijo in je bila
zelo odmevna in zelo obiskana.
– 28. junija smo se udeležili proslave ob obletnici bojev
v Rožni Dolini, katera je bila letos v organizaciji
policijskega veteranskega društva SEVER.
– Na povabilo italijanskih veteranov-artilercev smo se v
mesecu juliju udeležili velike proslave s parado v mestecu
Butrio pri Vidmu. Na proslavi in paradi so sodelovali
tudi avstrijski veterani. Naslednje leto smo povabljeni
tudi v Avstrijo.
– 15. avgusta smo se udeležili že tretjega pohoda
Lokve–Lazna, ki se ga udeleži veliko število veteranov z
družinami.
– V septembru smo sodelovali pri odkritju treh spominskih
plošč na domačijah na Trnovsko-Banjški planoti, kjer so
v času 90/91 hranili orožje za potrebe TO.
– 11. septembra smo bili udeleženi še pri odkritju plošč
na tajnih skladiščih orožja v Dornberku in odkritju
spomenika, posvečenega uporu civilistov nad tankovsko
kolono v Dornberku, kjer je bila slavnostna govornica
ministrica za obrambo.
– 18. septembra smo na povabilo borčevskih organizacij
sodelovali pri odkritju spomenika partizanskemu
zdravniku Antoniu Ciccareliu.
– Konec septembra smo sodelovali pri proslavi ob 200.
obletnici rojstva Andreja Barona Čehovina, ki jo je
organizirala SV.
– 23. oktobra smo se udeležili praktičnega streljanja s
pištolo in puško v organizaciji novo ustanovljenega
Strelskega društva »Zdenko Žnidarčič« iz Šempetra.
Tekmovanje je bilo posvečeno obletnici izgona zadnjega
vojaka JLA iz Slovenije in so se ga udeležili člani vseh
veteranskih organizacij, tudi iz tujine. Tekmovanja, ki
je bilo organizirano zelo profesionalno, se je udeležilo
izredno veliko tekmovalcev.
– 30. oktobra smo vse sekcije veteranov obiskale spominska
obeležja po celotni regiji in pri vseh prižgali svečke v
spomin na padle in umrle v vseh vojnah.
– Novembra smo sodelovali na komemoracijah v Šempetru
in Vrtojbi ter se s svečkami poklonili spominu na umrle
veterane vojne za Slovenijo.
– Žal smo letos sodelovali in tudi organizirali pogrebe treh
naših članov.
V mesecu januarju 2011 bomo imeli tudi programsko
volilno konferenco, kjer bomo med drugim tudi voliliizbrali novo vodstvo Sekcije veteranov vojne za Slovenijo
občine Šempeter-Vrtojba.

dru{tva se predstavijo
informativni bilten

26

Krajevna organizacija združenja
borcev za vrednote NOB Vrtojba
BILI SMO V BOLNICI FRANJI IN NA
POHODU MOHORINI–TRSTELJ
Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote
NOB iz Vrtojbe je tudi v letošnjem letu želela dosledno uresničiti zastavljeni program dela, zato je bilo naše prizadevanje
v tem, da tudi letos obiščemo kak pomemben kraj iz obdobja
naše osvobodilne borbe. Odločili smo, da obiščemo Bolnico
Franjo in partizansko Vojsko. Izlet smo želeli organizirati
dovolj zgodaj v septembru, da nam bo vreme naklonjeno.
Na žalost pa ni bilo tako, saj nas je vreme močno presenetilo
z dežjem, ki nikakor ni hotel pojenjati tekom dneva. Kljub »
kislemu« vremenu pa naših petdeset izletnikov ni zapustila
dobra volja, za kar se moramo zahvaliti predvsem našemu
prijatelju predsedniku združenja borcev iz Idrije, Gabrijelu
Kašci, ki nas je v izredno zanimivem, pogosto humorističnem, tonu seznanjal z zanimivostmi, ki smo jih med našo
potjo spoznavali.
Namen osrednjega obiska na Idrijskem je bil obisk
partizanskega Cerkna in Bolnice Franje. Želja je bila, da
vidimo vsa velika prizadevanja obnoviteljev Bolnice Franje
po katastrofalnem neurju, ki je 18. septembra 2007 divjalo
na Cerkljanskem. Med to naravno ujmo − nam je vodič pri
ogledu pojasnjeval − je bolnišnico skoraj v celoti odneslo,
nepoškodovani sta ostali le dve izmed trinajstih barak, prav
tako je visoka voda odnesla večino originalnih muzejskih
eksponatov, tako da so v sanaciji uspeli najti in restavrirati
le 225 izmed več kot 800 predmetov.
Izrabil bom to priliko in bralcem našega biltena,
vsem tistim, ki ne posegajo po strokovnem časopisju in ne
brskajo po internetu, posredoval podatke Mestnega muzeja
iz Idrije o stroških sanacije tega našega nacionalnega spomenika. Za ta dragocen pomnik humanosti, tovarištva in
vrednot, ki ostajajo aktualne tudi v današnjem svetu, se
je porabilo 2,375 milijona evrov, kar je manj od prvotno
predvidenih. Razen za osrednji del kulturnega spomenika,
katerega lastnik je Občina Cerkno, so poskrbeli tudi za
trajno sanacijo poti, struge potoka in zgradili sistem zaplavne in lovilne pregrade v zaledju. Denar za obnovo sta
zagotovila Ministrstvo za okolje in prostor (1,625 milijona
evrov) in Ministrstvo za kulturo (1.444 milijona evrov), kar
skupaj znaša 3.069 milijona evrov. Preostali znesek 851.000
evrov je namenjen za obnovo vodotoka Čerinščice. Mestni
muzej Idrija pa je iz zavarovalnine (156.903 evra) in donacij (157.394 evra) zagotovil sredstva za obnovo muzejske
zbirke.

Udeleženci izleta v Bolnico Franjo ob spomeniku padlim
partizanom v Cerknem

Vsi prisotni pri tem ogledu smo bili navdušeni nad
izredno uspelo sanacijo te naše partizanske bolnice, ki je
edinstvena na svetu.
Po poklonitvi padlim partizanom na grobišču v
Cerknem nas je pot vodila skozi Idrijo na partizansko Vojsko. Vreme se nikakor ni hotelo izboljšati in tako smo bili
prikrajšani za obisk grobišča preko tristo padlih partizanov
IX. korpusa, ki so pokopani pri Vojšcici na Vojskarski planoti.
Tudi idrijski »kampšt«, veliko leseno kolo, ki je na
vodni pogon poganjalo vodno črpalko, s katero so črpali
vodo iz rudnika preko 300 let in je črpalka prenehala delovati šele 1948. leta, nas je kljub kislemu vremenu s svojo velikostjo, zgodovinsko in tehnično pomembnostjo za idrijski
rudnik zelo presenetila.
Naša krajevna organizacija združenja borcev za
vrednote NOB je v sodelovanju z Renško organizacijo in
Območnim združenjem iz Nove Gorice 24. oktobra organizirala že četrti spominski pohod Mohorini–Trstelj, ki ga
organiziramo v spomin I. Kraške čete in prvega padlega
partizana iz Vrtojbe, Emila Bizjaka – Jurija. Pohoda se je
udeležilo preko 90 pohodnikov. Proslave na Trstelju pa se je
udeležilo preko 130 članov naših borčevskih organizacij.
Pohodniki so položili cvetje na obeležje, ki označuje
mesto, kjer je padel naš borec, partizan Emil Bizjak – Jurij,
to je pri Latnikih nad Mohorini.

Zastavonoše na spominski slovesnosti na Trstelju 24. oktobra 2010

Ob prisotnosti trinajstih zastavonoš je v nagovoru
na Trstelju domačin iz Mohorinov Simon Vičič v svojem
govoru obudil dogodke, ki so se v naši narodno osvobodilni
borbi dogajali na Primorskem – Krasu in Vipavski dolini.
Partizanske in prisrčno zapete domoljubne pesmi Vrtojbenskega zbora »Ciril Silič« so vnesle praznično vzdušje med
udeležence.
Organizatorji smo izredno zadovoljni, da se tega
tradicionalnega pohoda in proslavljanja dogodkov iz naše
pretekle zgodovine udeležuje iz leta v leto več simpatizerjev
NOB; v tem letu tudi delegaciji iz Krasa.
V tem zapisu pa ne smemo pozabiti izreči zahvalo
Salonitu Anhovo za podarjene pohodne majice, ki bodo
pohodnikom v spomin na prijetno oktobrsko druženje na
Trstelju.
Že sedaj vas vabim, da se prihodnje leto spet vidimo
na naših druženjih, ki nas spominjajo na naša pretekla zgodovinska obdobja narodnega boja Primorcev za Primorsko
za Slovenijo.
Sergij Koglot, predsednik
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Namiznoteniški klub Iskra Avtoelektrika
NTK ISKRA Avtoelektrika uspešno deluje že od leta
1976. Zadnje dve leti jo vodi predsednik Peršolja Robert,
glavni trener moške in ženske ekipe je Miroslav Tokić,
pomožni trener je Darije Tokić. Zaradi �nančnih težav
ženska ekipa nima več tujih igralk in tako igramo samo z
domačimi igralkami. Prvič letos nastopa tudi moška ekipa
v tretji ligi in naskakuje sam vrh lestvice. Tudi ta ekipa ima
samo doma vzgojene igralce. Tudi posamično, tako ženske,
kot moški, nastopamo uspešno. Vsak teden imamo tudi
krožke namiznega tenisa po okoliških osnovnih šolah.
Trenutno te krožke obiskuje do 60 otrok. Glavni sponzorji
kluba so Iskra Avtoelektrika in Občina Šempeter-Vrtojba.
Zelo smo veseli pomoči Zavarovalnice Triglav, Nove KBM
Nova Gorica in Esal-a iz Anhovega.

Naši uspehi:
– naslov državnega prvaka v mešanih dvojicah: Nina
Pavlin – J. Žibrat
– naslov državnega prvaka pri kadetih, dvojice: Ludvik
Peršolja – P. Sukič
– naslov državnega prvaka, mešane dvojice: Ludvik
Peršolja – N. Veronik
– drugo mesto na državnem prvenstvu mladinke ekipno
– drugo mesto na državnem prvenstvu kadeti ekipno
– drugo mesto na državnem prvenstvu mladinke
posamezno: Nina Pavlin
– drugo mesto na državnem prvenstvu mladinke
dvojice: Nina Pavlin – N. Šapek
– drugo mesto na državnem prvenstvu kadeti
posamezno: Ludvik Peršolja
– drugo mesto na državnem prvenstvu mlajše kadetinje
dvojice: Sara Maraž – T. Pavčnik
Mednarodna prvenstva:
– Zagreb - Prvo mesto kadeti posamezno: Ludvik
Peršolja
– Zagreb - Tretje mesto posmezno: Nina Pavlin
– Zagreb - Tretje mesto mlajše kadetinje: Sara Maraž
– Lignano - Prvo mesto kadeti posamezno: Ludvik
Peršolja
– MP Slovaške - Peto do osmo mesto posamezno: Ludvik
Peršolja
– 57. Zagiping - Prvo mesto kadeti posamezno: Ludvik
Peršolja
– 57. Zagiping - Prvo mesto kadeti ekipno
Robert Peršolja, predsednik
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Hišna imena in priimki v Šempetru
med obema vojnama
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V preteklih šestdesetih letih se je v Šempetru zgodilo več sprememb kot v celotni njegovi dotedanji zgodovini.
Proces deagrarizacije je grobo posegel v ustaljeni način
življenja z dolgo tradicijo. Bogato kulturno izročilo, vezano
na vaške običaje, je začelo postopoma izginjati. Ta proces je
dejansko še v teku. Šempetrsko polje se še vedno nezadržno
krči. Nove stavbe spodjedajo prostor rodovitnim njivam.
Živinoreje, razen na obrobju, praktično ni več (še v osemdesetih letih dvajsetega stoletja število goveje živine v Šempetru ni bilo zanemarljivo). Govorica mlajših generacij se
vedno bolj oddaljuje od šempetrskega narečja in približuje
knjižnemu jeziku. Stari šempetrski priimki se utapljajo v
množici priseljenih. Ob vsem tem je razumljivo, da človeka
prevzame občutek neizmerne žalosti in nostalgije za starimi
časi.
Ena od temeljnih značilnosti vseh naših vasi so domača hišna imena. Skoraj vsaka domačija je imela poleg priimka še posebno ime. Tako je bilo tudi v Šempetru. Najbolj
značilna hišna imena so v množinski obliki, njihova vsebina
pa se popolnoma razlikuje od priimka (Markotovi, Šaherjevi, Martinovi ...). Druga hišna imena, prav tako različna
od priimka, so zapisana v edninski obliki (pri Kotliču, pri
Svečkotu ...). Nekatera imena ponavljajo priimek z rahlimi
spremembami (Klančkovi, Balčevi ...). Ostale hiše nimajo
posebnega imena, pri njih se pojavlja priimek, zapisan v
množini (Merljakovi, Trevižanovi ...). To so glavne variante,
ki so zastopane v Šempetru, prisotne pa so tudi druge.
Hišna imena so nastajala na podoben način kot priimki. Pogost je izvor v osebnem imenu (Petrovi, Matijevi,
...) in v imenu naselja ali pokrajine (Ravničevi, Bričevi, ...).
Hišno ime Paverjevi nedvomno izvira iz nemške besede
Bauer, kar pomeni kmet. Domačija na sedanji Vrtojbenski
cesti 18 je namreč bila velika kmetija.
Najznačilnejši in najpogostejši šempetrski priimek
med obema vojnama je bil Černic. Zanimivo je dejstvo,
da so bile vse družine s tem priimkom v vasi, se pravi v
strnjenem naselju v ravnini, in od tega kar tri na osrednjem
vaškem trgu – Placu, medtem ko so imeli nekateri drugi
priimki težišče v gričevnatih zaselkih izven vasi. Poleg priimka Černic so bili v tem času za Šempeter zelo značilni še
priimki Blažica, Reščič, Merljak, Mučič, Bofulin, Furlan,
Bizjak, Brumat. Seveda je bilo še mnogo drugih pogostih
priimkov. Veliko je bilo tudi takih, ki so bili zastopani samo
z eno družino.
Seznam je sestavljen na osnovi pogovorov s starejšimi domačini in popisa prebivalstva iz aprila 1936. V
obravnavo je vzet čas med obema vojnama, ker je to zadnje obdobje v zgodovini Šempetra pred radikalnimi spremembami. Današnja podoba Šempetra je prav tako nastala
med obnovo po uničenju v prvi svetovni vojni. Ozemeljsko
so vključeni tudi deli Šempetra, ki so ostali v Italiji (ulica
Toscolano severno od goriške bolnišnice ter zaselka pri
Lovitiču in pri Oslih na Šempetrskem polju). V uradnem
italijanskem poimenovanju goriških predelov je še vedno
ohranjen toponim Campagna di San Pietro. Ni pa vključen
v obravnavo velik del današnje Volčje Drage, ki je takrat
spadal pod Šempeter.

Zaradi boljše preglednosti je najprej naveden priimek, nato hišno ime in potem sedanji naslov. Za hišnim
imenom sledi v oklepaju približen fonetični zapis. Zelo
pogosta je uporaba polglasnika ə, ki je specifičen za šempetrsko narečje – na primer mə’lo (malo), pə’tek (petek), U
mə’lni (V mlinu), Svi’ət Mə’rk (Sveti Mark), za razliko od
sosednjih vasi (Vrtojba, Štandrež), kjer je pogostejša uporaba samoglasnika a. Pri hišnih imenih, ki se ne razlikujejo od
priimka, je naveden samo priimek.
V primeru manjkajočih hišnih imen ali priimkov in
napačnih podatkov (bodisi priimkov ali naslovov), so zaželjeni popravki in dopolnila s strani kogarkoli, tako da bo
seznam v prihodnje še bolj natančen in popoln. Dejansko
so se tudi v tem obdobju dogajale spremembe, ponekod so
se menjavali lastniki, drugje se je spremenil priimek zaradi priženitve, seznam pa je sestavljen s poudarkom na tridesetih in začetku štiridesetih let. Na koncu se zahvaljujem
vsem Šempetrcem, ki so mi s svojimi spomini pomagali
rekonstruirati stari Šempeter.

Černic – Kozanovi (Koz’ənəvi), Trg Ivana Roba 2
Černic – Tincilovi (Tincil’əvi), Trg Ivana Roba 7
Silič, Trg Ivana Roba 7
Hmeljak – pri Marjutki (pr’ Mərj’utki), Trg Ivana Roba 7
Trombini – Dopolavoro rionale S. Marco, Trg Ivana Roba 6
Černic – Hranilnica in posojilnica, Trg Ivana Roba 4
Furlan – Petrovi (P’ietrəvi), Cesta Goriške fronte 4
Martelanc, Cesta Goriške fronte 8
Gomišček, Cesta Goriške fronte 3
Krajnik – Marjuta Lundža (Mərj’uta L’undža), Cesta Goriške fronte 7
Besednjak, Cesta Goriške fronte 9
Černic – Črnčevi (Č’ərənčəvi), Vrtojbenska cesta 1
Tomasini, Mavec, Vrtojbenska cesta 1 a
Bizjak, Vrtojbenska cesta 1 b, 1 c
Pereno – Markotovi (M’ərkotəvi), Cesta Goriške fronte 12,
10, prej Bufulin
Trevižan – Kapucinovi (Kəpu’cinəvi), hiše ni več
Trevižan – Gobčevi (Ύ’uobčəvi), hiše ni več
Černic – Šaherjevi (Ša’hərjəvi), Cesta Goriške fronte 13
Blažica – pri Radeckotu (pr Rəd’ieckoti), Calì, Cesta Goriške fronte 19
Merljak, Cesta Goriške fronte 21
Černic – Šaherjevi (Ša’hərjəvi), Cesta Goriške fronte 14
Mavrič – Zjanovi (Zj’anəvi), Cesta Goriške fronte 23
Leban, Cesta Goriške fronte 25
Žižmond, Cesta Goriške fronte 27
Marcarini, Cesta Goriške fronte 29
Uršič – pri Žnidarju (pr Žn’idərji), Cesta Goriške fronte 22
Počekaj – Počkaj (P’očkaj), Cvetlična ulica 2

imena in priimki

Žežlin – Kekovi (K’iekəvi), Vrtojbenska cesta 49
Blažica – Kosovi (K’uəsəvi), Vrtojbenska cesta 56
Čargo, Vrtojbenska cesta 46
Karara, Vrtojbenska cesta 55, 57, 59
Figelj, Vrtojbenska cesta 66
Marušič – Drejkotovi (Dr’ejkotəvi), Vrtojbenska cesta 68
Klaut, Vrtojbenska cesta 70
Blažica – Piščanščevi (Pišč’ənščəvi), Vrtojbenska cesta 72
Ušaj, Vrtojbenska cesta 69
Ušaj, Vrtojbenska cesta 71
Felice, Vrtojbenska cesta 75
Makuc – Robidnikovi (Rob’idnikəvi), Vrtojbenska cesta 77
Nemec – Zimovi (Z’iməvi), Bratuževa ulica 1
Nemec – Nemčevi (N’iəmčəvi), Bratuževa ulica 3
Krajnik – Cecovi (C’iecəvi), Bratuževa ulica 5
Klančič, Marega, Bratuževa ulica 7
Černic, Bratuževa ulica 9
Rutar – pri Gorjanih (pr γuorj’ənəh), Ulica Nikole Tesle 7
Klančič – Cilja Klančkova (C’ilja Kl’ənčkəva), Ulica Nikole
Tesle 11
Batistič – Peracevi (Pər’acəvi), Ulica Nikole Tesle 13
Londero, Ulica Nikole Tesle 15 a
Nemec – Nut Nemčev (Nut N’iəmčəu), Ulica Nikole Tesle
17
Zoratti, Ulica Nikole Tesle 19
Klančič – Izidor Klančkov (‘Izidor Kl’ənčkəu), Ulica Nikole
Tesle 21
Sitar, Bratuževa ulica 20
Trevižan, Bratuževa ulica 22
Turel, Bratuževa ulica 24
Martelanc – Idukovi (Id’ukəvi), Bratuževa ulica 26
Dornik – pri Linki (pr L’inki), Ulica Padlih borcev 11
Cali, Ulica Padlih borcev 9
Krajnik, Ulica Padlih borcev 7
Petarin, Bevk, Uršič, Lorenzut, Pinosa, Pocarini, Ulica
Padlih borcev 5
Provvidenti, Ulica Padlih borcev 5 a
Villat, Redivo, Ulica Padlih borcev 17
Silič – Inakovi (In’akəvi), brez hišne številke
Ferrante – Istituto Figli Aviatori Umberto Maddalena, Ulica
Padlih borcev 13 d
Grusovin, Vrtnarska ulica 8
Mučič – Lahčevi (L’əhčəvi), Vrtnarska ulica 10
Mučič – Lahčevi (L’əhčəvi), Vrtnarska ulica 16
Mervic, Stjenkova ulica 27
Mervic, Cvetlična ulica 13
Brumat – Nino od Lovrenca (N’ino od L’ourienca), Stjenkova ulica 46
Del Vecchio – železniška postaja Gorizia San Pietro, Cvetlična ulica 50
Pavlič, Cvetlična ulica 44
Klančič – Klančkovi (Kl’ənčkəvi), Cvetlična ulica 40
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Valantič – Urša Žajna (‘Urša Ž’ajna), Cesta Goriške fronte
33
Sulli, Cesta Goriške fronte 24
Vižintin – Pepca Blaževa (P’iepca Bl’ažəva), Cesta Goriške
fronte 26
Cigoj – Toni Dolg (T’uoni Doh), Cesta Goriške fronte 28
Nanut – Perina Morotova (Per’ina Mo’rotəva), Cesta Goriške fronte 35
Uršič – Drejčkovi (Dr’ejčkəvi), Cesta Goriške fronte 30
Figelj, Cesta Goriške fronte 32
Bizjak – Kekovi (K’iekəvi), Feiglova ulica 8
Martelanc – Juti Titulčeva (J’uti T’itulčəva), Vrtojbenska
cesta 2
Silič – Šmitovi (Šm’itəvi), Vrtojbenska cesta 4
Turel, Vrtojbenska cesta 6, 8
Peric – pri Kraševcu (pr Kr’ašəuci), Vrtojbenska cesta 3
Uršič, Vrtojbenska cesta 5
Crassini – Mihovi (Mih’əvi), Vrtojbenska cesta 10
Nemec – Balčevi (B’alčəvi), Vrtojbenska cesta 12
Bofulin, Busetti, Vrtojbenska cesta 7
Mučič – Ruskotovi (R’uskotəvi), Vrtojbenska cesta 9
Sokol – Kaporarjevi (Kəp’orarjəvi), Vrtojbenska cesta 11
Nemec – Zimovi (Z’iməvi), Vrtojbenska cesta 14
Bizjak – Paverjevi (P’avərjəvi), Vrtojbenska cesta 16
Bizjak – Paverjevi (P’avərjəvi), Vrtojbenska cesta 18
Čučat, Vrtojbenska cesta 20
Karara, Vrtojbenska cesta 23
Blažica – Klajnitovi (Kl’ajnitəvi), Vrtojbenska cesta 27
Nanut – Lahovi (L’ahəvi), Vrtojbenska cesta 22
Merljak, Vrtojbenska cesta 24
Krajnik, Vrtojbenska cesta 29
Šušmelj, Vrtojbenska cesta 31
Blažica – Guznovi (Ύ’uznəvi), Vrtojbenska cesta 33
Boškin – Skokovi (Sk’okəvi), Vrtojbenska cesta 35
Blažica – Guznovi (Ύ’uznəvi), Vrtojbenska cesta 26
Droč – pri Šoštarju (pr Š’uəštərji), Vrtojbenska cesta 37
Reščič – Farovžkovi (F’arouškəvi), Vrtojbenska cesta 39
Mučič – Lahovi (La’həvi), Vrtojbenska cesta 30
Schmucker – Villa Anna, Vrtojbenska cesta 45
Boštjančič – pri Palirju (pr P’əlirji), Vrtojbenska cesta 47
Čučat, Zucchiatti, Vrtojbenska cesta 32
Černic – pri Tonotu (pr T’uonoti), Vrtojbenska cesta 34
Furlan – Marija Šekova (Mər’ija Š’iekəva), Vrtojbenska
cesta 36
Hvalič – Marija Ženska (Mər’ija Ž’iənska), Costantini, Vrtojbenska cesta 38, 40
Černic – Matijevi (Mət’ijəvi), Vrtojbenska cesta 42
Figelj, Vrtojbenska cesta 44
Nelli, Alletto, Ulica Nikole Tesle 14, 16, 18
Prinčič – Bričevi (Br’ičəvi), Ulica Nikole Tesle 35, 37
Botto – železniška postaja Gorizia San Marco, Ulica Nikole
Tesle 12
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Klaut – Piskerjevi (P’iskərjəvi), Cvetlična ulica 38
Pavlin, Cvetlična ulica 36
Pavlin, Cvetlična ulica 34
Trevižan, Cvetlična ulica 8
Pavlič, Cappello, Trg Ivana Roba 13
Mervic, Cesta Prekomorskih brigad 1
Brumat – Jenkovi (J’ənkəvi), Cesta Prekomorskih brigad 3
Černigoj, Cesta Prekomorskih brigad 2
Fiandesio, Cesta Prekomorskih brigad 4
Krajnik, Cesta Prekomorskih brigad 6
Boškin, Cesta Prekomorskih brigad 8
Merljak – Luvižko (Luv’iško), Cesta Prekomorskih brigad
10
Jarc – Munkovi (M’uənkəvi), Cesta Prekomorskih brigad
12
Klaut, Cesta Prekomorskih brigad 14, 16
Šaver, Cesta Prekomorskih brigad 18
Berbuč – Župnija, Cesta Prekomorskih brigad 24
Pavletič – Kaplanija, Cesta Prekomorskih brigad 22
Merljak, Cesta Prekomorskih brigad 26 b
Malič – Pina Šoreli (P’ina Šor’eli), Cesta Prekomorskih
brigad 26 b
Sgubin, Cesta Prekomorskih brigad 26 c
Turel, Cesta Prekomorskih brigad 26
Lestan – pri Zelki Farovžkovi (pr Z’elki F’arouškəvi), Cesta
Prekomorskih brigad 26
Žižmond, Cesta Prekomorskih brigad 26 a
Reščič – pri Blokotu (pr Bl’okoti), Cesta Prekomorskih brigad 28 a, 28, 30
Di Lenardo – Šnabl (Šn’abəl), Cesta Prekomorskih brigad
32
Komavli, Cesta Prekomorskih brigad 50
Blažica – Janezovi (J’anezəvi), Cesta Prekomorskih brigad
48
Brezigar, Cesta Prekomorskih brigad 46
Bertolin, Cesta Prekomorskih brigad 54
Saksida, Cesta Prekomorskih brigad 38
Černic, Cesta Prekomorskih brigad 40
Cotič – Nataričevi (Nətər’ičəvi), Cesta Prekomorskih brigad 42
Doljak – Valerija od Morota (Vəl’erja od M’orota), Cesta
Prekomorskih brigad 44
Valantič, Comelli, Cesta Prekomorskih brigad 52 b
Bofulin – Miljo Munkov (M’iljo M’uənkəu), Cesta Prekomorskih brigad 52
Rob – Starčkovi (St’arčkəvi), Cesta Prekomorskih brigad
56, 58
Corubolo, Cesta Prekomorskih brigad 60
Šavli, Cesta Prekomorskih brigad 82
Lutman, Sabelli, Cesta Prekomorskih brigad 80
Reščič – pri Svečkotu (pr Sv’ečkoti), hiše ni več
Galliussi (Galleussig), De Bottoni, Goriška ulica 1
Basker, Dornik – Šmitovi (Šm’itəvi), Žnidarčičeva ulica 4

Leban – pri Luci od Nunu (pr L’uci od N’unu), Žnidarčičeva
ulica 8
Tagliani, Donelli, Bertolini, Graci – pri Pavli Gorki (pr
P’auli Ύ’uərki), Žnidarčičeva ulica 10
Furlan, Žnidarčičeva ulica 12
Arčon – Zajčevi (Z’ajčəvi), Žnidarčičeva ulica 16
Leban, Žnidarčičeva ulica 26
Sokol – Berbotovi (Bərb’uotəvi), Žnidarčičeva ulica 7
Blažica – Martinovi (Mərt’inəvi), Žnidarčičeva ulica 9
Trevižan, Žnidarčičeva ulica 11
Zuliani, Cugini, Francolini, Farasassi – karabinjerji, Goriška ulica 3
Konič, Goriška ulica 5
Leban – pri Kotliču (pr K’uotliči), Goriška ulica 2, V mlinu
1
Klavora, Goriška ulica 4
Bizjak – Paverjevi (P’avərjəvi), Markočič, Goriška ulica 6
Reščič – Kaporarjevi (Kəpor’arjəvi), Goriška ulica 10
Nemec, Goriška ulica 12
Jug, Goriška ulica 16, 18
Gorkič, Goriška ulica 20
Furlan – pri Tuninu (pr Tun’ini), Goriška ulica 22, 24
Černic, Sorčič, Goriška ulica 17
Batistič – Krištanovi (Kr’ištənəvi), V mlinu 3
Brumat – Žefucovi (Žəf’ucəvi), V mlinu 5
Pavlin – Pepe Ravničev (P’iepe Rəun’ičəu), hiše ni več
Arčon – Zajčevi (Z’ajčəvi), V mlinu 8, 10
Nemec – Krpanovi (K’ərpənəvi), V mlinu 9
Jarc – pri Barončku (pr Bar’ončki), V mlinu 12
Droč – pri Peronu (pr Per’oni), Bello, V mlinu 9 a
Černic – Čopovi (Č’uopəvi), V mlinu 14
Brumat – Žefucovi (Žəf’ucəvi), Cesta Prekomorskih brigad
27
Ličen – Pelutka (Pel’utka), Ulica Franca Kramarja 3
Makuc – Piculovi (P’iculəvi), Ulica Franca Kramarja 4, 4 a
Medeot – Filipovi (Fil’ipəvi), Ulica Franca Kramarja 6 a, 6
Pavlin – Ravničevi (Rəun’ičəvi), Ulica Franca Kramarja 21
Brumat – Dorili (D’orili), Beltram, Ulica Franca Kramarja
10
Sokol – Kaporarjevi (Kəpor’arjəvi), Ulica Franca Kramarja
12, 14
Šaver, Ulica Franca Kramarja 41
Spindler, Via Toscolano 1
Fivoli, Via Toscolano 2
De Savorgnani, Arčon, Uršič, Ulica Franca Kramarja 43
Pavlin – pri Papežu (pr P’apeži), Ulica bratov Nemec 12
Černic – Ninček Šaherjev (N’inček Š’ahərjəu), Ulica Franca
Kramarja 53
Fornazarič – Fožnaričevi (Fəžnər’ičəvi), Ulica Franca Kramarja 55
Šaver, Žnidarčičeva ulica 22
Laversic, Žnidarčičeva ulica 24
Furlan, Žnidarčičeva ulica 28

Susič – Zorčevi (Z’uorčəvi), Cesta Goriške fronte 73
Silič – Inakovi (In’akəvi), Cesta Goriške fronte 75, 77
Cotič – Bogerjevi (B’uəγərjəvi), Cesta Goriške fronte 64
Cotič, Cesta Goriške fronte 66
Grapulin – Mučkovi (M’učkəvi), Cesta Goriške fronte 82
Ferligoj – Škofič (Šk’uofič), Cesta Goriške fronte 68
Cacioppo – pri Negriču (pr’ N’eγriči), Cesta Goriške fronte
86
Sokol – Sokoličevi (Sokol’ičəvi), Cotič, Cesta Goriške fronte 78, 80
Prinčič – Tinc Bričev (Tinc Br’ičəu), Cesta Goriške fronte
76
Merljak, Cesta Goriške fronte 72, 74
Lutman – Lukmanovi (L’ukmənəvi), Na hribu 1
Nanut – Lahovi (L’ahəvi), Na hribu 3
Križnič, Na hribu 5
Trobec, Na hribu 7

Davor Mihelić, Goriški muzej
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Kušič, Na hribu 11, 13
Cijan – Cjanovi (Cja’nəvi), Na hribu 15
Martelanc – Idukovi (z jame) (Id’ukəvi (z j’əme)), Na hribu
19 a
Merljak, Na hribu 19
Gorjan – Škalatarjevi (Škələt’arjəvi), Na hribu 17
Balič – Balčevi (B’alčəvi), Cesta Goriške fronte 88
Cotič, Cesta Goriške fronte 60
Stecchina – Štekinovi (Štek’inəvi), Cesta Goriške fronte
90, 92
Zorzin – pri Silvi Furlanki (pr’ S’ilvi Furl’anki), Cesta Goriške fronte 96
Piemonti, Cesta Goriške fronte 98
Franco, Cesta Goriške fronte 100
Petrovčič – pri Poldotu (pr’ P’oldoti), Cesta Goriške fronte
102
Padovan, Cesta Goriške fronte 81, 83
Vižintin, Cesta Goriške fronte 85
Brandolin, Cesta Goriške fronte 87
Mavrič – Zorzinkotovi (Zərz’inkətəvi), Cesta Goriške fronte 89
Kogoj, Cesta Goriške fronte 91
Pojavnik – pri Pulferju (pr’ P’ulfərji), Kemperšče 2
Turel, Cesta Goriške fronte 95
Bizjak – pri Mariki (pr’ Mər’iki), Cesta Goriške fronte 97
Gallai, Cesta Goriške fronte 101
Pavlin – pri Kovaču (pr’ Kov’ači), Cesta Goriške fronte
103
Cotič, Cesta Goriške fronte 104
Mavrič, Cesta Goriške fronte 108
Sever, Cesta Goriške fronte 106
Silič – Silčevi (S’ilčəvi), Cesta Goriške fronte 107
Jarc – Jarčevi (J’arčəvi), Kemperšče 5
Mavrič, Kemperšče 1
Brajda – Tamonovi (Təm’uənəvi), Kemperšče 4
Palik, hiše ni več
Pojavnik, hiše ni več
Molinari, Ošlje 2
Leban – Cencotovi (C’iencotəvi), Ošlje 1
Merljak, Ošlje 3
Merljak, Ošlje 4
Sokol, Ošlje 6
Gregorič, Ošlje 8
Merljak, Kemperšče 10, 12, 14
Dornik, Kemperšče 16
Silič – Silčevi (S’ilčəvi), Kemperšče 11
Biasutti, Kemperšče 18
Komic, Kemperšče 20
Bofulin, hiše ni več
Keber, Markova pot 12
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Reščič – pri Šavoji (pr Šav’oji), Žnidarčičeva ulica 30
Bufolin, Žnidarčičeva ulica 32
Balič – Balčevi (B’alčəvi), Cavassi, Žnidarčičeva ulica 34,
36
Fiorelli – Fikfak, Via del Faiti 65
Paulin, Via del Faiti 67
Škarabot, Via del Faiti 69
Bati, Via del Faiti 70
Sessi, Via del Faiti 92
Hvalič – pri Nučitu (pr’ N’učiti), Markova pot 2
Cotič, Markova pot 6
Venuti, Prinčič, Podmark 36
Venuti, Grosar, Podmark 31
Konič, Markova pot 23
Zangher – Mandula, Markova pot 10
Coronini Cronberg – Tusculanum, Ulica Padlih borcev 24
Furlan – Herman Petrov (H’ermən P’ietrəu), Cvetlična ulica
52
Damian, Cvetlična ulica 54
Reščič – Tarokovi (Tər’uokəvi), Cvetlična ulica 56
Mišigoj, Cesta Goriške fronte 41
Buzin – hiše ni več
Mučič – Ruskotovi (R’uskotəvi), Mavrič, Na Pristavi 11
Pegan, Na Pristavi 3
Berlot, Na Pristavi 18, 20
Creatti, Na Pristavi 6
Žbogar, Na Pristavi 8
Cijan, Na Pristavi 1
Valentinčič, Na Pristavi 14
Šaver, Na Pristavi 12
Forčešin, Cesta Goriške fronte 36, 36 a
Turel – Turelčkovi (Tur’ielčkəvi), Mučič, Cesta Goriške
fronte 63
Silič – Inakovi (In’akəvi), Cocetta, Cesta Goriške fronte
69, 71
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Srečanje učencev iz
Medee in Vrtojbe ob
tednu otroka
V letošnjem letu praznujemo 25 let pobratenja med
Medeo in Vrtojbo, v katerega je redno vključena tudi šola. V
vseh teh letih ni minilo niti eno, da se učenci obeh šol ne bi
srečali vsaj enkrat med šolskim letom. Oblike sodelovanja
so se med leti spreminjale, poslanstvo druženja pa je ostalo
enako: širiti duh sodelovanja, prijateljstva in miru med različnimi narodi. Sodelovanje je postalo še tesnejše zadnja
leta, ko so z odprtjem meje odpadle administrativne težave.

Ekošola kot način
življenja pa Podružnični
šoli Vrtojba
Tudi v šolskem letu 2010/11 smo se na naši šoli učenci
in in učitelji pridružili veliki družini slovenskih šol, ki so
vključene v projekt Ekošola kot način življenja.
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Letošnje leto so nas obiskali učenci četrtega in petega
razreda. V jasnem in vetrovnem jutru smo se skupaj sprehodili po poti miru na Krasu do spomenika na Cerju. Na vrhu
smo bili poplačani s čudovitim razgledom, ki je segal od
Benetk do Trnovske planote in Nanosa. Videli smo Vrtojbo
in spomenik Ara pacis v Medei. Hodili smo po gmajni, kjer
so nekoč potekali srditi boji v prvi svetovni vojni. Tam so se
naši predniki borili na nasprotnih straneh, tega dne smo se
sprehodili kot prijatelji.
Zato je vredno, da se vedno znova srečujemo. Med
prijatelji. Da se spoznavamo med seboj, spoznavamo našo
skupno preteklost in jo presegamo ter gradimo sožitje med
narodi.
Nadja Pahor Bizjak

Goste je s pesmijo pozdravil pevski zbor
Spomladi se učenci naše šole udeležijo Praznika strašil v
Medei, ob tednu otroka pa jih povabimo v Vrtojbo.

S prizadevnim delom bi radi pridobili naziv “Ekošola”, zato smo si zastavili cilje in letni delovni načrt, ki nam
bo v pomoč pri izvedbi dejavnosti med šolskim letom.
Ogledali smo si ostanke italijanskega pokopališča

Uživali v lepem sončnem dnevu in jesenskih barvah

Vsi učenci sodelujemo v treh vodilnih tematskih
sklopih: ENERGIJA, ODPADKI in VODA.
Med letom bomo sodelovali še v treh projektih:
EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE, MI IN NAŠA PRETEKLOST, IN V LIKOVNEM NATEČAJU “PREDNOVOLETNI ČAS”.

glas u~encev in dijakov

in vsi se trudimo ločevati odpadke. V zbiralnih akcijah
zbiramo plastične zamaške, rabljene kartuše in tonerje,
KEMS in izpeljali smo prvo zbiralno akcijo papirja.

Ob pomoči člana Ekoprogramskega sveta, Dejana
Koglota, nam je podjetje Komunala uredilo ekološki otok z
novimi zabojniki za odpadke.
Tudi v letošnjem letu deluje na šoli Vrtnarski in eko
krožek, katerega člani skrbijo za lončnice, čistijo gredice ob
šoli in urejajo ekokotiček.

Naše delo spremlja Ekoprogramski svet, ki nam po
potrebi priskoči na pomoč.
Šolske dejavnosti so že v polnem teku in prav tako
smo v okviru ekošole že izvedli nekaj dejavnosti.
V letošnjem šolskem letu poleg skrbi za okolje posvečamo veliko pozornosti varčevanju z energijo. Izdelali smo
nalepke in slogane o varčevanju z vodo in elektriko. Pritrdili
smo jih na ustrezna mesta po šoli in upamo, da bodo dosegle
svoj namen. Učenci četrtega razreda so energetski detektivi
z nalogo opozarjanja, zapiranja luči in vode.
V tematskem sklopu Odpadki smo pripravili načrt
ravnanja z odpadki, uvedli smo skrbnika ekološkega otoka
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V soboto, 20. novembra 2010, ob zaključku aktivnosti ob drugem evropskem tednu osveščenosti o cistični
fibrozi ter ob prvi obletnici ustanovitve Društva za cistično
fibrozo Slovenije, so v avli Pediatrične klinike v Ljubljani
pripravili prireditev z razstavo otroških likovnih del na
temo »Ohranimo zdrava pljuča«. Na likovnem natečaju je
sodelovalo 48 osnovnih šol in dva vrtca, 84 mentorjev, 641
otrok. Med deli, ki so bila izbrana za razstavo, so tudi dela,
ki so nastala pod mentorstvom učiteljic Vesne Ferizovič in
Anice Erjavec, ter učencev 3. b in 4. b razreda.

Izpeljali smo že nekaj dejavnosti, ki so vezane na
učni načrt v posameznih razredih. V mesecu septembru,
ob Prazniku borele smo izpeljali kulturni dan na temo Polje
in vsi učenci so sodelovali v glasbeni in likovni delavnici.
V Tednu otroka so nas obiskali učenci iz pobratene Medee, skupaj smo se družili in obiskali spomenik na Cerju. Z
učenci prvega razreda smo pripravili eko dan in iz odpadne
embalaže izdelali okrasne izdelke. Z njimi bomo okrasili
učilnico.Nekateri učenci naše šole so s svojimi izdelki sodelovali na literarnem in likovnem natečaju Ogledalo mojega
okolja in 14 učencev je bilo nagrajenih.
V našem LDN nas do konca šolskega leta čaka še veliko dejavnosti iz ekologije, ki jih bomo vestno opravili.
Ker pa se bliža konec leta in je to čas obljub in želja,
si ekošolarji na podružnični šoli Vrtojba želimo, da bi v novem letu skrb za okolje in soljudi postala del nas vseh.
Ekošolarji PŠ Vrtojba

Osnovna šola Ivana Roba
sodelovala na evropskem
tednu o cistični fibrozi
Od 15. do 21. novembra 2010 so CF Europe in
društva bolnikov v 38 evropskih državah organizirali 2.
evropski teden osveščenosti o cistični fibrozi. Naša šola se
je odzvala povabilu in sodelovala na likovnem natečaju na
temo OHRANIMO ZDRAVA PLJUČA.

Srečanje koordinatorjev zdravih šol, oktober 2010

EVROPSKI PROJEKT
ZDRAVA ŠOLA na OŠ
Ivana Roba Šempeter pri
Gorici
Evropska mreža zdravih šol (The European Network
of Health Promoting Schools) je nastala kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (Urad
za Evropo), Sveta Evrope in Evropske komisije.
V njem sodeluje okrog 43 držav, s približno 500 šolami, s tisoči učiteljev in čez 400.000 učencev. V mnogih državah delujejo nacionalne oziroma regijske mreže, v katerih je
povezanih nadaljnjih 5.000 šol.
Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Inštitut za varovanje zdravja RS pa je nacionalni podporni
center Zdravih šol.
Program Zdrave šole ima tri značilnosti:
– pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje
je medpredmetno področje),
– prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča,
spodbuja zdravje - pravila, klima, medsebojni odnosi,
organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne
dejavnosti, ...),
– sodelovanje s starši, zdravstvenimi in drugimi
specializiranimi službami, skupnostjo.
Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja

– šolski projekt Zdravi zobje in osebna higiena;
– redni zdravstveni pregledi učencev;
– vzgoja za zdravje kot medpredmetno področje;
– minuta za zdravje;
– s športom do zdravja;
– zdrava prehrana na šolskem jedilniku; Shema šolskega
sadja,
– kultura prehranjevanja pri zajtrku, malici, kosilu,
popoldanski malici;
– tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni;

V šolskem letu 2010/11 bo naša šola nadaljevala
evropski projekt ZDRAVA ŠOLA. Rdeča nit projekta so
odnosi. Odnos ustvarjaš ti in si tudi del odnosa z drugimi.
Oblikujemo odnos do okolja, do izobraževanja, do varnosti,
do hrane, gibanja, zasvojenosti, higiene, kemijske (ne)varnosti, računalnikov, prostega časa, do zdravja in do življenja
nasploh.
V okviru projekta Zdrava šola se bomo zavzemali
za naslednje dejavnosti:

– tematski naravoslovni dnevi od 1. do 9. razreda,
– z načinom življenja na šoli spodbujamo ločevanje in
zmanjševanje količine odpadkov na šoli, doma in v kraju;
– z učenci urejamo razrede, čistimo okolico šole, sadimo
cvetlice in okrasne grmičke;
– skrbeli bomo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med
učenci, učitelji in starši;
– pomagali
učencem
samopodobe;

pri

oblikovanju

– skrbeli za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med
učenci, učitelji in starši;

– področja zdravja vključena v vsebine EKO šole;

– pomagali učencem pri oblikovanju pozitivne samopodobe,
ki je ključnega pomena pri razvoju samospoštovanja in
pripomore k zmanjševanju kakršne koli odvisnosti;

– organizirali zbiralne akcije papirja.

– spodbujali vrednote − solidarnost, sprejemanje drugačnosti;
– upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje
zgled za zdravo obnašanje;
– prepoznavali oblike nasilja ter iskali vzroke zanj ter
preprečevali nasilje;
– spoznavali pomen humanitarnih akcij in sodelovali z
njimi ter jo razvijali tudi v lastnem okolju;
– v ponudbi malic in kosil bomo učence spodbujali k
zdravemu načinu prehranjevanja ter razvijali pozitiven
odnos do hrane;
– s športnimi dejavnostmi in druženjem ob neformalnih
srečanjih bomo učence osveščali, da je poleg zdrave
prehrane ključnega pomena veliko gibanja in športnega
udejstvovanja;
– učence bomo osveščali o preventivnih postopkih širjenja
nalezljivih bolezni in izvajanju le-teh;
– spoznavali spreminjanje različnih življenjskih okolij
zaradi vpliva podnebnih sprememb, iskali informacije,
oblikovali lastna stališča in predlagali možne rešitve k
varovanju podnebja;
– spodbujali učence in starše za sprejemanje odločitev o
spremenjenem vsakdanjem obnašanju, s katerim želijo
zmanjšati vpliv podnebnih sprememb in posledično na
naravne nesreče,
– pogovarjali se bomo o dobrih in slabih straneh interneta
ter drugih medijev in o njihovemu vplivu na okolje.

pozitivne

– sodelovali v preventivnih programih;

KAKO IZVAJAMO PROGRAM
Obveznosti šole, ki sodeluje v mreži, so, da dvakrat
letno načrtuje dejavnosti, ki jih bo izvajala v okviru projekta. Ob koncu obdobja pa te naloge evalvira oz. ovrednoti,
kako je dosegla zastavljene cilje. Preglednice z načrtovanji
in evalvacijo nato Inštitut za varovanje zdravja ( IVZ) pregleda in na njihovi osnovi pripravi letno analizo.
Najmanj trikrat na leto se tim IVZ sestane z vodji šolskih timov in njihovimi sodelavci ter regijskimi koordinatorji za zdravstveno vzgojo (na IVZ in šolah). Na sestankih
obravnavamo različne teme zdravja, informiramo šole o dogodkih, dejavnostih povezanih z zdravjem, skupaj dajemo
pobude za razreševanje problemov na šolah. Skupaj s šolami
tudi izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto.
V letih članstva v projektu, smo imeli naslednje
»rdeče niti«:
– zdravi pod soncem (2008/09),
– odnosi. si (2009/10),
– odnos. si (2010/11).
Poleg izbrane obravnavane teme pa se šole ukvarjamo tudi
s svojimi specifičnimi projekti - glede na svoje potrebe in
možnosti. Sodelujemo tudi s projektom EKO šole. V oktobru
smo na naši šoli gostili regijsko srečanje ZDRAVIH ŠOL.
Vodja projekta, Anica Erjavec
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vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih
spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno
in okoljsko) zdravje. Pri tem ji je v oporo 12 ciljev Evropske
mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci Zdravih šol so se ob
vstopu v mrežo zavezali, da si jih bodo prizadevali izpolnjevati.
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Praznično vzdušje na
pediatričnem oddelku
December, mesec pričakovanj in veselja, je poseben
mesec. Otroci ga še posebno težko čakajo, saj z njim prihajajo na obisk Miklavž, Božiček in Dedek Mraz.
Tudi na pediatričnem oddelku ni nič drugače. Praznična dekoracija, smrečica in novoletne lučke pričarajo v
osmem nadstropju tisti poseben občutek, ki napoveduje
nekaj lepega. Da je otrokom na zdravljenju prijetno in so
njihovi dnevi v bolnišnici lažji, poskrbimo pedagoški in
zdravstveni delavci, ki jih vsak dan spremljamo in zato dobro poznamo njihovo doživljanje bolnišničnega vsakdana.
Pa vendar dan ni enak dnevu.

Da boste začutili z nami, vam v ogled ponujamo nekaj utrinkov iz preteklih let.
Bolnišnični učiteljici Karmen Žigon
in Andreja Krumberger

Za varnost na poti v šolo
Ponedeljek, 15. novembra 2010, je bil za drugošolce
iz Vrtojbe in Šempetra zanimiv in poučen dan. V okviru
dnevov dejavnosti smo v sodelovanju s policisti iz Šempetra
izpeljali naravoslovni dan na temo: Varno v prometu.
V Šempetru, na Trgu Ivana Roba, nas je pričakal
policist Sašo Bajc. Z njim so se otroci pogovarjali o vlogi
pešcev ter ostalih udeležencev v prometu. Izhajali so iz lastnih izkušenj, ki jih je policist podkrepil s pravili, ki veljajo za
varnost v cestnem prometu.
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Decembra male paciente razveseljujejo obiski različnih gostov in skupin, prav posebno mesto pa imajo tudi
pri nas dobri možje. Veselje se začne z obiskom Miklavža
in njegovih spremljevalcev, ki otroke razveselijo s pesmijo
in igricami, nadaljuje pa se vse do obiska Dedka Mraza, ki
jih obišče vsako leto s polnim košem daril. Tudi letos ne bo
nič drugače. V zraku se iskrijo snežinke in že napovedujejo
njegov prihod.

Sledil je poučni sprehod. Otroci so v spremstvu policista varno prečkali cesto na prehodu za pešce, pa tudi tam,
kjer prehoda ni. Bili so pozorni na številne prometne znake,
predvsem na tiste, ki veljajo za pešce in kolesarje.

Nato smo se podali do prometne policije na Žnidarčičevi ulici. Policist Valter Volk s sodelavci nam je predstavil
vlogo prometnih policistov. Ogledali smo si njihova vozila
in ostale pripomočke, ki jih potrebujejo pri delu.
Nabrali smo si veliko novih izkušenj in se polni vtisov varno vrnili v šolo.
Policistom še enkrat hvala za uspešno sodelovanje!
Učiteljica Alenka Vodopivec
Foto: Sonja Mozetič

ob~inska
uprava
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. PODŽUPAN
Podžupan: Darjo Fornazarič
e-pošta: darjo.obcinskisvet@gmail.com

III. 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

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

Višji svetovalec za
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
Referent za komunalne
zadeve: Mitja Černe
tel.: 05/335-10-01
e-pošta: mitja.cerne@sempeter-vrtojba.si

VII. RAČUNOVODSTVO
Višja svetovalka
za finance
in gospodarstvo: Tatjana Bone
tel.: 05/335-16-20
e-pošta: tatjana.bone@sempeter-vrtojba.si
Finančnici: Vlasta Klančič
tel.: 05/335-16-24
e-pošta: vlasta.klancic@sempeter-vrtojba.si

Mateja Mislej

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

X. INVESTICIJE
Višji svetovalec
za investicije: Bogdan Nemec
tel.: 05/335-16-29
e-pošta: bogdan.nemec@sempeter-vrtojba.si

XI. 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

XII. PROJEKTI IN STIKI Z
JAVNOSTMI
Višja svetovalka
za projekte: Anita Manfreda
tel.: 05/335-10-08
e-pošta: anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si

stiki

Župan: mag. Milan Turk
tel.: 05/335-10-00
e-pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net

VI. OKOLJE IN PROSTOR
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I. ŽUPAN

ob~inska
uprava
XIII. OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
REŽIJSKI OBRAT

stiki

tel.: 05/398-55-68
faks: 05/335-16-39
e-pošta: rezijski-obrat.obcina@sempeter-vrtojba
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Delovodja:

Slavko Pipan

Ekonom:

Ljubka Čargo

Vzdrževalec:

Rajmond Podbersič
PARKING D - MMP VRTOJBA

tel.: 05/335-76-31
Vzdrževalca: Borut Cukjati in Janko Černe

XV. MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN
ŠEMPETER-VRTOJBA,
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