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Delovanje društev

1. šolski dan

Krvodajalstvo

Maldivi ... raj na Zemlji ...
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Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Poletje se počasi končuje in učenci 
so že sedli v šolske klopi. Začetka 
šolskega leta in prvega šolskega 
dne so bili gotovo najbolj veseli 
prvošolčki, saj je bila to zanje 
nepozabna izkušnja. Verjamem pa, 
da so bili tega dne veseli tudi vsi 
ostali, saj so po poletnem premoru 
ponovno srečali sošolce in med 
seboj delili doživetja brezskrbnih 
počitniških dni. Gotovo teh ni bilo 
malo, upam pa, da smo h kakšnemu 
prispevali tudi mi z bogato paleto 
poletnih dogodkov, ki so jih različni 
akterji pripravili v naši občini.

Kot vsako leto smo konec junija 
poletne počitnice začeli s 
šempetrsko šagro oz. praznovanjem 
sv. Petra ter s slovesnostjo ob dnevu 
državnosti na Sv. Otu, kjer smo 
prireditveni prostor, tako kot smo 
lani napovedali, dodatno uredili. 
Čaka nas le še dokončna ureditev 
ograje in dovozne poti čisto pod 
vrhom.

Julija smo praznovali občinski 
praznik in ob tej priložnosti, kot je to 
v navadi, podelili občinske nagrade 
in priznanja. Vsem nagrajencem 
tudi na tem mestu ponovno čestitam 
in se jim zahvaljujem za vse, kar 
dobrega naredijo za našo skupnost! 

Letošnji občinski praznik je nekoliko 
zaznamovala tudi dvajseta obletnica 
občine. V dveh desetletjih je naša 
občina zaživela in postorili smo 

marsikaj, da je življenje občanov, pa 
tudi tistih, ki v našo občino prihajajo 
na delo ali po opravkih, lažje in 
prijetnejše. Upam si tudi trditi, da 
je Občina Šempeter-Vrtojba v zelo 
veliki meri upravičila pričakovanja, 
ki smo jih ob ustanovitvi imeli. 
Seveda pa so bila ta leta zelo 
razgibana. V dvajsetih letih smo tako 
imeli obdobja, ki so občini prinašala 
več dohodkov, pa tudi obdobja, ko 
smo morali nekoliko zatisniti pas, saj 
se je Evropa znašla v gospodarskih 
težavah. Edina stalnica na svetu 
je, da se vse spreminja in tako smo 
se razmeram prilagajali tudi mi. 
Vsekakor pa lahko z gotovostjo 
rečem, da imamo danes relativno 
kvalitetno življenje, da občina 
ustvarja pogoje za razvoj ter 
zagotavlja kvalitetne javne storitve, 
svojim prebivalcem pa omogoča, da 
svoje danosti in potencial izkoristijo 
v kar največji možni meri. Ker pa 
je vedno možno še kaj dodati ali 
izboljšati, smo to počeli tudi čez 
poletje.

Tako se je zaključila naložba 
v prenovo infrastrukture na 
Vrtojbenski ulici mimo tovarne 
družbe Mahle Electric Drives 
Slovenija, kot se po novem imenuje. 
Ulica je urejena po najnovejših 
pravilih – prijazno kolesarjem in 
pešcem. S tako ureditvijo želimo 
doseči zmanjšanje hitrosti motornega 
prometa in zagotoviti večjo varnost 
vsem, predvsem pa najšibkejšim 
udeležencem v prometu. Prav gotovo 
je naša želja, da se tranzitni promet 
iz naselij preusmeri na državne 
ceste, to je obvoznice, in mogoče 
nam bo to s tovrstnim usmerjanjem 
prometa tudi uspelo.

Prav tako se je zaključila izgradnja 
krožišča pri šempetrski bolnici, pri 
načrtovanju katerega nas je ponovno 
vodila skrb za prometno varnost, 
pretočnost prometa in zmanjševanje 
hitrosti motornih vozil. V 
naslednjih tednih bomo preplastili 
še nekaj dotrajanega cestišča proti 
bencinskemu servisu, potrebno pa 
bo primerno urediti tudi površino 
v krogu, ki je sedaj le zatravljena. 
Seveda bo končno celostno podobo 
dobilo območje šele z ureditvijo 
prostora od novega krožišča vse do 
semaforiziranega križišča, vendar je 

treba najprej najti pravo prometno 
rešitev za omenjeno križišče, saj je 
prometa na tej sicer občinski cesti 
zelo veliko.

K zagotavljanju trajnostne 
mobilnosti, skladno s sprejeto 
celostno prometno strategijo občine, 
bosta pripomogli še naložbi v novo 
avtobusno postajališče na Ulici 9. 
septembra v Vrtojbi ob Mladinskem 
centru in v novo kolesarsko ter 
peš povezavo med Ošljami in 
Kemperščem. Prva je že izvedena, 
za drugo pa z javnim razpisom 
izbiramo izvajalca del. Če bo vse v 
redu, bomo z deli na novi kolesarski 
in peš povezavi z Bazaro začeli 
še v tem letu. K temu nas seveda 
spodbuja tudi dejstvo, da smo na 
državnem razpisu za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti uspeli za to 
naložbo pridobiti nekaj manj kot 
100.000 EUR.

Z deli smo v teh dneh začeli tudi v 
Vrtojbi na Čukljah. Tako kot še ob 
nekaj odsekih na Ulici 9. septembra 
bomo tu prenovili kanalizacijo, 
vodovod in uredili vso ostalo 
potrebno infrastrukturo.

Na področju gradnje javne 
infrastrukture nameravamo v 
kratkem z na javnem razpisu 
izbranim izvajalcem skleniti 
pogodbo za gradnjo opornega zidu 
v poslovni coni na Lavžnik, ki 
se, kot z veseljem ugotavljam, iz 
degradiranega prostora lepo razvija 
v živo poslovno cono in dobiva čisto 
drugačno podobo. 

Ocenjujem, da je za občino po 
izgradnji čistilne naprave v okviru 
večjih infrastrukturnih posegov 
zaradi poplavne ogroženosti 
najpomembnejša regulacija struge 
Vrtojbice. Gre za precej velik 
projekt, ki bi za samo občino 
pomenil prevelik finančni zalogaj. 
Poleg tega je Vrtojbica vodotok, ki 
je v državni pristojnosti. Zato smo 
projekt regulacije Vrtojbice vključili 
v regijski projekt protipoplavnih 
ukrepov v porečju reke Vipave, ki je 
bil z državnimi organi usklajen in je 
vključen v že podpisan dogovor za 
razvoj regij. Na osnovi tega dogovora 
si obetamo okoli 1.800.000 EUR 
sredstev za urejanje struge Vrtojbice. 
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Ta sredstva gotovo ne bodo 
zadoščala, zato se bo potrebno v 
naslednjih letih še dodatno potruditi 
in zagotoviti dodatna sredstva iz 
državnega vodnega sklada.

Kot eden izmed strateških projektov 
čezmejnega programa Slovenija-
Italija pa je že bil odobren projekt 
s kratico VISFRIM, iz katerega bo 
naša občina kot partner pridobila 
del potrebnih sredstev za razširitev 
in ureditev odvodnega jarka od 
Čukelj do Zapučk. Dela se bodo 
predvidoma izvajala v letih 2019 
in 2020, saj razpolagamo že z vso 
potrebno dokumentacijo.

Ustrezna infrastruktura je 
zelo pomembna za razvoj tako 
gospodarstva kot za možnost 
gradnje stanovanjskih objektov, 
vendar pa ljudje potrebujemo tudi 
nekaj za dušo, telo in sprostitev. 
K temu bosta gotovo pripomogli 
naložbi v novo krajevno knjižnico 
v Šempetru in ureditev balinišča z 
novo nadstrešnico v Vrtojbi. Dela v 
Šempetru so se že začela, v Vrtojbi 
pa bomo z deli začeli po Boreljadi 
in balinarskem turnirju, da ne bi z 
gradbiščem motili prireditev.

Z urejanjem šempetrskega Športnega 
parka, ki je v veselje številnim 
obiskovalcem vseh generacij, 
nadaljujemo tudi letos. Postavljena 

so že nova orodja za fitnes na 
prostem, ki v parku zagotavljajo 
dodatne možnosti vadbe. V 
naslednjih mesecih pa bomo uredili 
še nekaj dostopnih poti, javno 
razsvetljavo, igrišče za mali nogomet 
na travi, urbano opremo in območje 
dodatno zasadili z zelenjem. Poleg 
tega se tako v Šempetru kot Vrtojbi 
urejata prostora za manjše zabave 
oziroma piknike, ki ju mnogi že 
težko pričakujejo.

Spoštovani!

Pred nami je jesen, z njo pa še en 
pomemben dogodek v letošnjem 
letu – lokalne volitve. Volitve so 
čas za preverjanje, potrjevanje 
in ovrednotenje tega, kar je bilo 
narejenega, in čas za soočanje s 
tistimi, ki jim je bilo delo, opravljeno 
v preteklih letih, pravzaprav 
namenjeno. V čast mi je, da sem 
naši skupnosti po svojih najboljših 
močeh že drugič kot župan lahko 
služil. To delo me veseli in vedno 
sem vesel, ko nam uspe kaj dobrega 
za občino doseči ali narediti. In tega 
je bilo v preteklih štirih letih zelo 
veliko. Izzivov in novih projektov pa 
seveda tudi v prihodnje ne manjka, 
zato bi rad s svojim delom nadaljeval 
še v naslednjem mandatu. V ta 
namen se bom s podporo volivcev 
ponovno potegoval za mesto župana 
naše občine. Verjamem, da lahko 

Poletje je za nami in jesen je že 
potrkala na naša vrata. Šolarji so 
spet sedli v šolske klopi, vrtci so 
zaživeli na polno in vsepovsod je 
spet veselo in zabavno. Verjamem, 
da imate vsi prekrasne spomine 
na lepo, sončno poletje, ki je za 
nami. Upam, da ste si odpočili in 
ste sedaj pripravljeni na nove izzive 
in preizkušnje, ki nam jih piše 
življenje. 

Sama se tudi ob ustvarjanju Glasila 
ogromno učim, vsaka izdaja mi 
da veliko novega znanja in novih 
poznanstev. Res sem vesela in 
ponosna, da sodelujemo skupaj in 
soustvarjamo naše Glasilo. Ker si 
želim, da bi vsak izmed vas dobil 

nekaj zanimivega na naših straneh, 
vas vabim, da mi pišete na glasilo@
sempeter-vrtojba.si. Pošljite članke, 
fotografije ali pa samo ideje, kako 
začiniti naše vsebine – vsaka 
informacija je vedno dobrodošla. 
Imate morda sosedo ali soseda, za 
katerega menite, da si zasluži, da 
ga vsi spoznamo? Sporočite nam, 
z veseljem bomo vaše informacije 
predstavili tudi ostalim. Material za 
zimsko številko Glasila zbiramo do 
30. novembra 2018.

Pa naj moje pisanje tokrat zaključim 
s citatom iz knjige Misli iz srca: “V 
našem razumevanju jezika je beseda 
“nemogoče” absolutna in ne pušča 
nobenega izhoda. Pa je to res? Ali 

Jesenski pozdrav vsem 
bralkam in bralcem!

ni dejansko ravno obrnjeno? Beseda 
“nemogoče” vendar vsebuje tudi 
besedo “mogoče”! In predpona “ne” 
skoraj vedno pomeni samo “ne tako”, 
“ne na tak način!” Torej “nemogoče” 
pomeni “ne-tako-mogoče”. To pa je 
čisto nasprotje, saj pomeni: “Vedno 
obstaja neka pot, samo nisi je še 
našel.”

Torej … vse je mogoče, samo pravo 
pot moramo najti.

Uživajte pisano jesen in se beremo 
decembra.

Lara Soban,
odgovorna urednica

s svojim znanjem, z izkušnjami in 
s predanostjo v naslednjih letih še 
veliko naredim za dobro občine in 
vseh občanov.

Za to, da smo lahko ponosni na svojo 
občino in dosežke v preteklih štirih 
letih, pa gre zasluga tudi drugim. 
Zato bi se rad za ves trud in vse 
opravljeno delo zahvalil članicam 
in članom občinskega sveta, članom 
nadzornega odbora, predsednikoma 
in članom krajevnih odborov 
Šempeter in Vrtojba, članom 
delovnih teles občinskega sveta ter 
vsem, s katerimi smo v tem času 
sodelovali in ste karkoli naredili za 
dobro naših občanov in občine. 

Z majhnimi koraki in povezani 
lahko uresničimo velike stvari. 
Dovolimo torej jeseni, da pred nas 
postavi nove izzive. Prvošolčkom, 
ki ste letos prvič stopili čez šolski 
prag, želim, da bi za šolskimi zidovi 
izvedeli veliko novega in spletli 
trdna prijateljstva, starejšim pa želim 
veliko uspeha pri učenju in delu! 
V šoli iščite odgovore na vse, kar 
vas zanima in spodbuja k novim 
védenjem in spoznanjem. Osvojeno 
znanje je namreč bogastvo, ki vam ga 
nihče ne more odvzeti.

Vaš župan
Milan Turk
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20. julija je v Coroninijevem dvorcu 
v počastitev že 20. občinskega 
praznika potekala slavnostna seja 
Občinskega sveta Občine Šempeter-
Vrtojba. Ob tej priložnosti je zbrane 
nagovoril župan Občine Šempeter-
Vrtojba mag. Milan Turk in se 
sprehodil po doseženem v zadnjem 
letu. Med drugim je zatrdil, “da je 
Občina Šempeter-Vrtojba v zelo veliki 
meri upravičila pričakovanja, ki smo 
jih ob ustanovitvi imeli,” in dodal, 
“da imamo danes relativno kvalitetno 
življenje, da občina ustvarja pogoje 
za razvoj ter zagotavlja kvalitetne 
javne storitve, svojim prebivalcem 
pa omogoča, da svoje danosti in 
potencial izkoristijo v kar največji 
možni meri.” 

Osrednji del slovesnega dogajanja pa 

je vsekakor predstavljala podelitev 
nagrad letošnjim občinskim 
nagrajencem, ki jih je na svoji 40. 
redni seji 21. junija 2018 izbral 
Občinski svet na podlagi predlogov 
Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Na slavnostni 
seji je tako župan podelil dve 
nagradi in dve priznanji.

Nagrado Občine Šempeter-Vrtojba 
za zasluge na humanitarnem 
področju in dolgoletno sodelovanje 
pri organizaciji ter izvedbi 
najrazličnejših dogodkov lokalnega 
in širšega pomena je prejel Angel 
Keber iz Vrtojbe. Nagrado Občine 
Šempeter-Vrtojba za pomembnejše 
dosežke na plesno-umetniškem 
področju pa Umetniško društvo 
M&N Dance Company iz Vrtojbe. 

Priznanje Občine Šempeter-Vrtojba 
je ob 25. obletnici aktivnega 
delovanja na področju ohranjanja 
zapuščine prve svetovne vojne in 
ozaveščanja javnosti o pomenu in 
ohranjanju spomina nanjo prejelo 
Društvo soška fronta 1915–1917 iz 
Šempetra pri Gorici. Drugo občinsko 
priznanje pa je za skoraj 40-letno 
poslovanje, ki podjetjem omogoča 
rast, razvoj, odpiranje novih 
delovnih mest in ohranjanje obrtno-
prevozniških podjetij v lokalnem 
okolju, prejela Obrtna zadruga 
Voznik iz Šempetra pri Gorici.

Da je bilo slavje ob zanimivi spremni 
besedi Kristine Furlan še prijetnejše, 
je za pester glasbeni program 
poskrbela vokalna skupina Jazzva. 
Kasneje, na šempetrskem trgu, pa je 
za zabavo s plesom poskrbel Slavko 
Ivančić in Gino & band. 

Mateja Poljšak Furlan

Občina Šempeter-Vrtojba v dvajsetih 
letih upravičila pričakovanja ob 
ustanovitvi
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Župan Občine Šempeter-
Vrtojba, mag. Milan Turk, je 
22. junija sprejel veleposlanika 
Izraela, Nj. eksc. Eyala Selo, ki se 
je mudi na obisku na Goriškem. To 
je bil veleposlanikov prvi obisk v 
Občini Šempeter-Vrtojba, kjer je 
med drugim obiskal tudi Primorski 
tehnološki park, saj ga je zanimalo 
sodelovanje z inovativnimi podjetji. 
Prav tako je ugledni gost izrazil 
pripravljenost Izraela za kulturno 
sodelovanje. Obisk v naši občini 
je zaključil z ogledom vojaškega 
stražarskega stolpa z najmanjšim 
muzejem v Vrtojbi.

Mateja Poljšak Furlan

Vljudnostni 
obisk 
izraelskega 
veleposla-
nika
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Odbor za spremljanje Programa 
sodelovanja V-A Italija-Slovenija je 
odobril sofinanciranje strateškega 
projekta VISFRIM (Upravljanje 
poplavne ogroženosti na porečju 
reke Vipave in na ostalih čezmejnih 
porečjih) iz evropskih sredstev. Na 
ciljni razpis za strateške projekte je 
prispelo 11 projektnih predlogov, 
med temi je bilo na odboru 
odobrenih 8, med njimi projekt 
VISFRIM. 
 
Cilj projekta VISFRIM je vzpostaviti 
učinkovito obvladovaje poplavne 
ogroženosti na čezmejnih porečjih 
na podlagi razvoja metodologij in 
orodij za izvajanje obstoječih načrtov 

zmanjševanja poplavne ogroženosti 
in za njihovo posodobitev do 
leta 2021, skladno s Poplavno 
direktivo 2007/60/ES. Poleg 
negradbenih ukrepov je v okviru 
projekta predvidena tudi izvedba 
manjših gradbenih protipoplavnih 
ukrepov na porečju Vipave, in 
sicer nadvišanje nasipa ob Vipavi 
pri Prvačini, protipoplavni ukrepi 
na območju Čukelj in Zapučk, 
protipoplavni zid v Grabcu pri 
Mirnu in ureditev vodotoka Belška 
voda v Belskem. Vodilni partner 
projekta VISFRIM je Autorita’ 
di bacino Distrettuale delle Alpi 
Orientali, kot partnerji pa sodelujejo 
Città metropolitana di Venezia, 

Avtonomna dežela Furlanija-Julijska 
krajina, Dežela Veneto, Ministrstvo 
za okolje in prostor Republike 
Slovenije, Agencija Republike 
Slovenije za okolje, Občina Miren-
Kostanjevica, Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Postojna, Občina 
Šempeter-Vrtojba in Občina Vipava.  
 
Za izvedbo triletnega projekta je 
predvidenih skupaj 2.940.441,15 
EUR, iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj se sofinancira 
2.499.374,96 EUR. Od tega je za 
gradbene protipoplavne ukrepe na 
porečju Vipave namenjenih 895.000 
EUR, za pripravo dodatne tehnične 
in finančne dokumentacije za 
izvedbo protipoplavnih ukrepov v 
sodelujočih slovenskih občinah pa 
142.000 EUR.

Mateja Poljšak Furlan

Odobreno sofinanciranje projekta 
VISFRIM

Lokacije gradbenih protipoplavnih 
ukrepov v okviru projekta VISFRIM. 
(Vir: www.mop.gov.si)
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Jeseni se v Primorskem tehnološkem 
parku prične že četrta izvedba 
Podjetniškega TOP programa, ki bo 
novi generaciji podjetnikov dala 
priložnost, da v šestih tednih za 
svoje ideje razvijejo delujoč poslovni 
model. Program bo potekal pod 
vodstvom vrhunskih predavateljev 
in izkušenih podjetniških mentorjev, 
vanj pa bo vključenih samo 12 
podjetij oz. podjetniških ekip, ki 
bodo izbrane na osnovi prispelih 
prijav. Program je namenjen mladim 
podjetjem in posameznikom, ki so 
pred ustanovitvijo novega podjetja. 
Pogoj za prijavo sta podjetniška 
ideja ter posameznik ali ekipa, ki je 
pripravljena sprejemati nova znanja 
ter svojo idejo razvijati. Rok za 
prijavo je do konca septembra.
 
6 tednov, 6 vrhunskih predavateljev, 
12 mentorjev iz podjetij
 
Program je namenjen osebam, ki že 
delajo na razvoju svoje ideje, iščejo 
nova praktična podjetniška znanja 
za rast in razvoj njihovega podjetja, 
so zagnani, vztrajni in pripravljeni 
delati za svoj prihodnji uspeh.
 
Podjetniški TOP program bo 
potekal v prostorih Primorskega 
tehnološkega parka v Vrtojbi, pričel 
bo prvi teden v oktobru in trajal 6 
tednov. Ob sredah v popoldanskem 
času bodo delavnice, ki jih bodo 
vodili preverjeni predavatelji, kot 
so Blaž Zupan, Matej Peršolja, Rok 
Stritar in Jure Dolar, ki so tudi sami 
podjetniki. Vsebina delavnic temelji 
na sodobnih pristopih vitkega 
podjetništva, konkretnih primerih in 
delu na razvoju lastnih idej.
 
Vsi, ki bodo vključeni v program, 
bodo prejeli tudi 20 individualnih 
mentorskih ur s podjetnikom 
mentorjem, s katerim se bodo 
srečevali enkrat tedensko. Namen 
mentorstva bo spremljanje napredka 
in usmerjanje udeležencev pri 
razvoju poslovnega modela. Cilj 
je namreč to, da podjetniki skozi 
program hitro in vidno napredujejo.
 
Program, vreden 2.852 EUR, bo 
12 udeležencev lahko obiskovalo 
brezplačno.
 

V Podjetniškem TOP programu 
je doslej sodelovalo že 32 mladih 
podjetij oz. podjetniških ekip, 
ki so do danes že ustvarila nove 
zaposlitve, hitro pridobivajo nove 
kupce in rastejo. Letos bo Primorski 
tehnološki park v sodelovanju 
z mentorji izbral 12 podjetij ali 
podjetniških ekip, ki se bodo 
Podjetniškega TOP programa, 
vrednega 2.852 EUR, lahko udeležili 
brezplačno.
 
Kdor je pripravljen stopiti iz 
cone udobja, se odriniti v svet 
podjetništva ter ima v sebi strast 
in podjetniško idejo, v katero 
verjame, naj se čim prej prijavi! Več 
informacij o programu je na voljo na 
spletni strani www.primorski-tp.si.
 
Zakaj se prijaviti v Podjetniški TOP 
program?
 
• V samo 6 tednih za svojo 

podjetniško idejo razvijete 
poslovni model, ki deluje.

• V okviru 20 individualnih 
mentorskih ur z izkušenimi 
podjetniki hitro napredujete.

• Dobite svojo delovno mizo v 
coworking prostoru Primorskega 
tehnološkega parka, ki jo lahko 
brezplačno uporabljate vse do 1 
leta.

• Na razpolago dobite dostop 
do pomembnih informacij, 
znanja in povezav ter vstopnico 
v skupnost podjetnikov 
Primorskega tehnološkega parka, 
s katerimi si dnevno lahko 
izmenjujete izkušnje.

 
Tanja Kožuh

Podjetniški TOP program v 
Vrtojbi

Odobrena 
nepovratna 
sredstva za 
kolesarsko 
pot v Bazari

Potem ko je bila v lanskem letu 
sprejeta Celostna prometna 
strategija Občine, sta bili na 
Javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov trajnostne mobilnosti 
Ministrstva za infrastrukturo 
že predloženi in odobreni dve 
vlogi Občine Šempeter-Vrtojba za 
sofinanciranje tovrstnih operacij. 
Ministrstvo za infrastrukturo je 
kot prvo odobrilo vlogo gradbene 
in prometne preureditve 
avtobusnega postajališča v 
Vrtojbi, ki je bilo letos poleti 
tudi že izvedeno. Kot drugo, pa 
je Občina prejela nepovratna 
sredstva v višini 98.583,21 EUR 
za kolesarsko poti v Bazaro. 
Predvidena celotna vrednost 
operacije, ki se nanaša na gradnjo 
kolesarske infrastrukture in 
samostojne kolesarske poti od 
plinske postaje ob cesti v Ošlje 
do Bazare, je 499.150,93 EUR. 
Začetek del se pričakuje še v tem 
letu, dograditev pa se bo izvajala 
fazno.

Danijela Kos,
Višja svetovalka za projekte
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Kdo so konzorcijski partnerji, 
izvajalci projekta SPOT svetovanje 
Goriška?

V konzorciju SPOT svetovanje 
Goriška sodeluje šest partnerjev: 
RRA Severne Primorske, d.o.o., Nova 
Gorica (vodilni partner), Razvojna 
agencija ROD Ajdovščina, Posoški 
razvojni center PRC Tolmin, Idrijsko-
Cerkljanska razvojna agencija, d.o.o., 
Idrija, Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Nova Gorica in Območna 
obrtno-podjetniška zbornica 
Ajdovščina.

V kaj je projekt SPOT svetovanje 
Goriška umeščen?

SPOT svetovanje Goriška je tretji 
nivo sistema SPOT, ki ga sestavlja 
12 regijskih točk SPOT svetovanje. 
Poleg pomoči pri registracijskih ter 
elektronskih postopkih preko portala 
SPOT prvenstveno nudijo strokovno 
pomoč podjetniških svetovalnih 
storitev. 

Sistem SPOT sestavljajo štirje nivoji:

Portal 
Portal spot.gov.si je uradna spletna 
stran sistema SPOT. Gre za dosedanji 
eVEM portal, ki je državni portal 
za podjetja in podjetnike. Namen 
portala je poslovnim subjektom 
omogočiti čim lažje, enostavno, 
hitro in brezplačno poslovanje z 
javno upravo. Portal zasleduje cilj 
združevanja storitev po načelu 
“vse na enem mestu za poslovne 
subjekte”.

SPOT registracija
Drugi nivo sistema SPOT 
predstavljajo “registracijske” (fizične) 
točke za podporo poslovnim 
subjektom. Gre za obstoječe točke 
VEM (sedaj SPOT registracija), kjer 
uporabnik s pomočjo referenta opravi 
postopke, ki jih omogoča portal spot.
gov.si. 

SPOT svetovanje
Tretji nivo sistema SPOT 
predstavljajo regijske točke SPOT 
svetovanje, ki poleg pomoči pri 
registracijskih postopkih nudijo 
strokovno pomoč z različnih področij 
v obliki informiranja/svetovanja, 
organizacije delavnic in usposabljanj 
za potencialne podjetnike in 
podjetnike, izmenjave dobrih praks 
in predstavitve globalnih trendov, 
regionalnega povezovanja … Točke 
SPOT svetovanje nudijo bistveno 
širši vsebinski obseg storitev, ki 
je potencialnim podjetnikom in 
podjetnikom v pomoč pri dvigu 
konkurenčnosti na trgu. 

SPOT global
Četrti nivo je nacionalna točka SPOT 
– SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
ki izvaja obogaten nabor storitev 
s področja internacionalizacije 
in tujih investicij, namenjen 
predvsem podjetjem izvoznikom ter 
investitorjem.

Kaj je poslanstvo projekta SPOT 
svetovanje Goriška in katere so 

aktivnosti v okviru le-tega? Katere 
so ciljne skupine, kdo so koristniki 
storitev?

V okviru SPOT svetovanje Goriška 
zagotavljamo izvajanje celovitih 
podpornih storitev za potencialne 
podjetnike ter mikro, mala in 
srednje velika podjetja (informiranje, 
svetovanje, organizacija delavnic 
in usposabljanj, izmenjava dobrih 
praks), skrbimo za povezovanje 
različnih institucij in vzpostavljamo 
partnerstva za spodbujanje 
podjetništva na lokalni in regionalni 
ravni. Evidentiramo tudi potrebe na 
lokalni in regionalni ravni, poročamo 
o zaznanih administrativnih ovirah 
s strani svetovancev pri nastajanju 
in delovanju podjetij ter skrbimo 
za splošno promocijo podjetništva 
na regionalnem in lokalnem 
nivoju. Točke SPOT svetovanje 
torej nudijo širok obseg storitev, 
ki so potencialnim podjetnikom 
in podjetnikom v pomoč pri dvigu 
konkurenčnosti na trgu.

V čem se projekt SPOT svetovanje 
Goriška razlikuje od dosedanjih 
svetovalnih storitev s strani države? 

V okviru podpornih storitev države 
za poslovne subjekte se uvaja nov 
nacionalni sistem – sistem SPOT 
(slovenska poslovna točka). Cilj 
je vzpostavitev celovitega sistema 
brezplačnih podpornih storitev 
države za poslovne subjekte pod 
enotno znamko. Pod okrilje SPOT je 
med drugim prešel tudi dosedanji 
sistem VEM (točke VEM in portal 
e-VEM).

Kje nas najdete?

V Obrtnem domu, v tretjem 
nadstropju, Ulica Gradnikove brigade 
6, 5000 Nova Gorica.

Projekt je sofinanciran s pomočjo 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter javne 
agencije SPIRIT Slovenija.

mag. Bruno Mihelj

SPOT svetovanje Goriška
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Kvaliteta produktov, manj kot 
odstotek garancijskih popravil, 
hitra dostava, zanesljiva servis 
in podpora so le nekatere od 
prednosti podjetja Insis, d.o.o., ki 
pod blagovno znamko PoceniPc.
com že vrsto let zadovoljuje številne 
kupce v Sloveniji in tujini. Deluje 
z jaso vizijo – kupcu ponuditi 
poceni, a zato nič manj kakovostne 
računalniške produkte in storitve.

“Zagotavljamo profesionalno 
izvedbo storitev in garancijo na vse 
izdelke,” pove direktor podjetja Tomi 
Curk iz Šempetra.

Kako se je vaša zgodba sploh 
začela?

Naša zgodba se je začela leta 2009 s 
polnim tovornjakom računalnikov 
in monitorjev, ki smo jih brez polic 
skladiščili kar pri meni doma. Pojma 
nismo imeli, komu in kako jih 
bomo prodali. Res smo imeli veliko 
poguma!

Danes je v podjetju že 9 zaposlenih, 
prodirate tudi na tuje trge?

Ja, zadnjega pol leta se trudimo 
prodreti na sosednja tržišča, na 
Hrvaško in v Italijo. V planu imamo 
tudi druga tržišča, najprej pa bi radi 
poizkusili na tržiščih, ki jih najbolj 
poznamo.

Poleg spletne imate v Novi Gorici 
tudi fizično trgovino. 

Tako je. Naše produkte si lahko 
ogledate na spletni strani www.

pocenipc.com, trgovina z 
razstavljenimi artikli pa se nahaja 
na Erjavčevi ulici 18, kjer smo za 
stranke dosegljivi od ponedeljka do 
petka od 8.00 do 12.00 in od 13.00 
do 17.00.

Kaj zajema vaša ponudba?

Specializirani smo za prodajo 
rabljene in refurbished računalniške 
opreme.

Pri vas rabljene računalnike, ki 
jih prodajate, prenovite. Kaj to 
pomeni? 

Velika večina rabljene računalniške 
opreme se pojavi na tržišču le 
zaradi lizing pogodb, ki zavezujejo 
podjetja, da opremo po določenem 
obdobju zamenjajo. Pri PoceniPC.
com tako opremo odkupimo, jo v 
svojem servisu skrbno očistimo in 
preverimo delovanje. Taka oprema je 
nato pripravljena za prodajo.

Kaj pa so refurbished produkti?

Refurbished računalniško opremo 
predstavljajo računalniki in 
prenosniki, ki so bili razstavni 
eksponati. V osnovi so to neprodane 
zaloge, sejemski artikli in artikli z 
odprto embalažo. To so nerabljeni 
artikli z 20–30 % nižjo ceno od 
novih in najmanj enoletno garancijo. 

V katerih primerih se bolj splača 
kupiti rabljen ali refurbished 
računalnik in zakaj?

Kot strastni zagovornik uporabe 
rabljenih in refurbished 
računalnikov bi rekel, da se nakup 
novega produkta sploh nikoli ne 
splača – in to ne velja samo za 
računalnike! Nekaj časa nazaj 
sem prebral knjigo uspešnega 
podjetnika, ki je dejal: “Nikoli ne 
bom kupil novega avtomobila. Zakaj 
bi ga, če takoj po nakupu izgubi 
20 % vrednosti?” Slovenci smo 
pameten narod in radi kupujemo 
rabljene avtomobile, zakaj ne bi tudi 
rabljenega računalnika? Poleg narave 
nam bo hvaležna tudi denarnica.

Od kod dobavljate računalnike, ki 
jih imate v ponudbi?

Kupujemo jih po vsej Evropi, 
odvisno od ponudbe in cen. Trudimo 
se, da ohranjamo najboljše razmerje 
med kakovostjo in ceno. 

Po kakšni računalniški opremi pa 
kupci najbolj sprašujejo?

Najbolj vroči so prenosniki za 
pisarniško delo, in sicer srednjega 
cenovnega razreda med 300 EUR in 
500 EUR.

Se kupci bolj odločajo za namizne 
ali prenosne računalnike? 

Podjetja so bolj naklonjena 
namiznim računalnikom, medtem 
ko se končni kupci bolj odločajo 
za prenosnike. Sicer pa je trenutno 
razmerje celotne prodaje nekje 
70 % : 30 % v prid prenosnikom. 

Kakšno programsko opremo imajo 
nameščeno vaši računalniki?

Smo eden redkih Microsoftovih 
pooblaščencev za nameščanje 
sistema na rabljene in obnovljene 
računalnike v osrednjem delu 
Evrope. Kot podjetje z nazivom 
Microsoft Authorised Refurbisher 
zagotavljamo legalno namestitev 
sistema po vseh Microsoftovih 
standardih, dodatno zaščito pred 
virusi in nezaželenimi programi, 
obenem pa poleg sistema namestimo 
še obilico dodatnih programov. Na 
računalnike brez sistema vam lahko 
namestimo sistem Windows 10, 

PoceniPC.com – računalniška oprema za 
vsak žep
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večina refurbished računalnikov pa 
ima sistem že nameščen.

Kako pa je z garancijo produktov?

Vsa računalniška oprema v naši 
ponudbi ima 12 mesecev garancije z 
možnostjo podaljšanja na 3 leta.

Ali uporabnikom nudite tudi 
tehnično pomoč po nakupu?

Seveda. Kadarkoli je mogoče, 
ustrežemo kupčevim željam. 
Trenutno stranke največkrat naročijo 
vgradnjo SSD diska ali nadgradnjo 
spomina. Hiter in zanesljiv servis 
pa nudimo tudi strankam, ki imajo 
težave z nedelujočo računalniško 
opremo, čeprav le-ta ni bila kupljena 
pri nas.

Kaj svetujete kupcem rabljenih 
računalnikov? Na kaj morajo biti 
pozorni?

Zdi se mi, da je najbolj pomembno, 
da kupijo produkt z garancijo. 
Prodajalec, ki delovanje produktov 
jamči z garancijo, trdno verjame v 
svoj posel in vedno stoji kupcu ob 
strani.

Kako hitro uporabniki prejmejo 
računalnike, ki jih naročijo pri vas?

Na dan odpremimo 20 paketov ali 
več, 99 % kupcev pa jih prejme že 
naslednji delovni dan. Trudimo 
se biti hitri in odzivni, kar stranke 
izjemno cenijo. 

Kakšni so vaši cilji za prihodnost?

Cilj je postati vodilni prodajalec 
obnovljenih (refurbished) produktov 
v Evropi. Asortiment le-teh želimo 
razširiti tudi na druge obnovljene in 
rabljene produkte. Eden od ciljev je 
tudi ozavestiti ljudi, da je artikel, ki 
ga nekdo iz takega ali drugačnega 
razloga zavrne ali preprosto ne 
potrebuje, še vedno lahko odlična 
izbira. Taki produkti so zelo podobni 
novim in so prava rešitev za 
varčevanje denarja in planeta. 

6 nasvetov za kupovanje 
refurbished naprav

1. Iščite izdelke z dolgo garancijsko 
dobo. Ni težko najti prodajalcev, 
ki zagotavljajo dolgotrajno 
veljavnost garancije, če veste, 
kje iskati. Prodajalci večinoma 
nudijo skromno 90-dnevno ali 

zadovoljivo polletno garancijo, 
medtem ko vam na PoceniPC.
com zagotavljajo enoletni 
garancijski rok.

2. Preverite, če prodajalec omogoča 
podaljšanje garancije na več let. 
Storitev podaljšanja garancije 
pomeni, da trgovec zaupa v 
delovanje svojih produktov in da 
vam bo stal ob strani še vrsto let.

3. Kupujte od prodajalcev, ki 
jim zaupate. Če kupujete od 
nepreverjenih prodajalcev, 
se je pred nakupom pametno 
pozanimati o njihovi 
zanesljivosti.

4. Takoj testirajte delovanje 
kupljenega artikla. Prižgite 
napravo, odprite čim več 
aplikacij, še posebej tistih, ki 
jih boste uporabljali največ, in 
simulirajte vsakdanjo uporabo. 
Če se med testom pojavi napaka, 
nemudoma kontaktirajte 
prodajalca. Isti nasvet velja za 
nakupe novih naprav. Prodajalec 
se običajno spomni, kaj vam je 
prodal, in vam bo znal pomagati, 
če ga kontaktirate kmalu po 
prodaji. Napako boste lahko 
odpravili celo sami.

5. Je vaš proračun omejen na 

približno 300 EUR? Ne kupujte 
novih prenosnikov za ta denar, 
saj boste dobili izjemno počasno 
napravo s plastičnim ohišjem. 
Veliko boljša izbira so rabljeni 
prenosniki poslovnega razreda. 
Ti imajo aluminijasto ohišje, 
kovinske tečaje, veliko boljšo 
konfiguracijo, predvsem pa so 
tovarniško temeljiteje testirani.

6. Nazadnje pa še nasvet za vse 
nakupe, ne samo refurbished 
naprav – prisegajte na trgovce, 
kjer prodaja vključuje tudi 
dodatne nasvete. Prodajalca 
vprašajte, če lahko denimo 
pohitrite vaš obstoječi 
računalnik. Trenutno je 
najboljša investicija v računalnik 
ali prenosnik vgradnja SSD 
diska.

Nika Birsa Vidmar

Javni sklad malega gospodarstva 
Goriške je objavil javni razpis 
brezobrestnih posojil za 
pospeševanje razvoja kmetijstva 
z odplačilno dobo 6 let. Razpis je 
objavljen na spletni strani sklada 
www.jsmg-goriska.com. Roki za 
prijavo: 2. 11. 2018, 4. 1. 2019 in 
15. 3. 2019.

Javni sklad malega gospodarstva 
Goriške je objavil javne razpise 
neposrednih posojil s področja 
gospodarstva: 
• investicijska posojila,
• posojila za razvojne 

projekte,
• mikroposojila za mikro in 

mala podjetja. 

Skupna višina razpisanih sredstev: 
1.150.000 EUR.

Odplačilna doba: 4–9 let z 
vključenim 1-letnim moratorijem.

Obrestna mera: 0 %.

Roki za prijavo: 28. 9. 2018, 2. 11. 
2018, 4. 1. 2019, 15. 3. 2019, 20. 
5. 2019, 30. 8. 2019 oz. do porabe 
sredstev.

Več o razpisih si lahko ogledate na 
spletni strani www.jsmg-goriska.
com. Za dodatne informacije smo 
vam na razpolago na telefonskih 
številkah 05 335 01 73 in 05 335 
03 61 ali osebno v prostorih Sklada 
na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 
Nova Gorica.
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Društvo Ni Da Ni je mlado društvo, 
ki se posveča umetnosti in kulturi. 
Trenutno se v društvu ukvarjamo 
predvsem s fotografijo; izvajamo 
fotografske delavnice, tečaje 
fotografije, fotografske potepe 
in razstave. Društvo je nastalo 
novembra leta 2017, saj se je v 
novogoriški regiji pojavila želja 
po izvajanju fotografskih tečajev 
in tečajev, ki so s fotografijo 
povezani, npr. obdelava fotografij 
v raznih računalniških programih. 
Ustanovitelj in predsednik društva 
je Rok Peric, fotograf in predavatelj 
na tečajih fotografije. Do sedaj smo 
v društvu izvedli že več začetnih 
tečajev, nadaljevalnih tečajev, foto 
potepov po Šempetru, Vrtojbi 
in Renčah in tečajev obdelave 
fotografij. Tečaji so potekali na 
Gradišču nad Prvačino, v Vrtojbi, 
v Bukovici, na Lakenessu in v 
Novi Gorici, kjer bomo v oktobru 
organizirali tudi brezplačen foto 
potep. V aprilu smo v Goriški 
knjižnici Franceta Bevka na 
ogled postavili razstavo fotografij 

udeležencev začetnih tečajev, 
ki so jo dopolnjevale fotografije 
njihovega mentorja Roka Perica, 
čigar fotografije so bile v juliju na 
ogled tudi v Kraški hiši v Opatjem 
selu v sklopu Opajskih večerov pod 
zvezdami.

V aprilu je društvo Ni Da Ni v 
sodelovanju s KŠTM Šempeter-
Vrtojba organiziralo fotografski 
natečaj z naslovom Občina skozi 
moje oči. Natečaj je trajal od aprila 
do konca maja 2018, namen natečaja 
pa je bil s fotografijo najbolje 
prikazati Občino Šempeter-Vrtojba, 
kot jo vidijo njeni občani. Na natečaj 
se je z več kot 130 fotografijami 
prijavilo 19 udeležencev. Žirija, ki 
so jo sestavljali predstavniki društva 
Ni Da Ni, zavoda KŠTM Šempeter-
Vrtojba in fotoateljeja Pavšič-
Zavadlav, je izbrala 21 najboljših 
fotografij ter tri finaliste. Na uradni 
podelitvi, ki je bila 13. junija 2018 
v avli Mladinskega centra v Vrtojbi, 
smo podelili nagrade avtorjem 
najboljših treh fotografij. Tretje 

Ni Da Ni

Tudi letos bo KŠTM 
Šempeter-Vrtojba za 
najmlajše organiziral 
otroški abonma in 
abonma komedij.

mesto je s fotografijo pod naslovom 
“Vrtojbensko-biljenski griči” zasedel 
Simon Kovačič. Na drugo mesto 
se je uvrstil Fahrudin Seferagić s 
fotografijo “Župnijska cerkev sv. 
Petra pod zvezdami”. Zmagovalno 
fotografijo, poimenovano “Polje”, pa 
je posnel Peter Štefančič. Vsi trije 
so za nagrado prejeli vrednostne 
bone za nakup fotografske opreme 
in bone za obisk katerega koli tečaja, 
ki ga organizira društvo Ni Da Ni. 
Podelitev smo zaokrožili z otvoritvijo 
razstave vseh 21 najboljših fotografij, 
ki so do konca jeseni na ogled v avli 
Mladinskega centra v Vrtojbi.   

Rok Peric
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Društvo veteranov SEVER Severne 
Primorske je letos organiziralo 
4. spominski pohod od Pomnika 
braniteljem slovenske zemlje na 
Cerju do Triglava, ki je potekal v 
okviru 33. spominskega pohoda 
veteranov na Triglav.

Pohod, ki ga organizirajo veteranske 
organizacije (Zveza združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije, Zveza 
veteranov vojne za Slovenijo, 
Zveza policijskih veteranskih 
društev SEVER in Zveza slovenskih 
častnikov) pod geslom “Triglav – 
simbol slovenstva”, in zaključna 
prireditev na Rudnem polju na 
Pokljuki predstavljata eno od 
osrednjih vsakoletnih domoljubnih 
prireditev v Sloveniji. Letošnji 
spominski pohod je bil poleg 
počastitve spomina na razvitje 
slovenske zastave na vrhu Triglava 
v času narodnoosvobodilnega boja 
leta 1944 in osamosvojitve leta 1991 
posvečen tudi 240. obletnici prvega 
vzpona na Triglav, 125. obletnici 
Planinske zveze Slovenije, 100. 
obletnici konca 1. svetovne vojne, 
50. obletnici ustanovitve Teritorialne 
obrambe in 25. obletnici Zveze 
slovenskih častnikov. 

V ponedeljek, 9. julija 2018, se 
je že ob 6. uri deset pohodnikov, 
med njimi tri pohodnice, zbralo 
pri Pomniku braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju. Začetka pohoda 
sta se udeležila tudi župan Občine 
Miren-Kostanjevica Mauricij 
Humar in predsednik društva 
Angel Vidmar. Prišlo je tudi nekaj 
članov društva ter prijateljev, ki 
so pozdravili pohodnike in jim 
zaželeli srečno pot. Mauricij Humar 
in nekateri člani društva so se nato 
pridružili pohodnikom na delu poti 
s Cerja do Mirna in Nove Gorice oz. 
do Čepovana. 

Pohodniki so na poti tradicionalno 
obiskali sedeže občin, skozi katere 
jih je vodila pot, pri tem pa sta jih 
na Občini Miren-Kostanjevica in 
Šempeter-Vrtojba sprejela župana 
Mauricij Humar in Milan Turk, 
na Mestni občini Nova Gorica 
podžupan Marko Tribušon, na 
občini Tolmin pa sta pohodnike 
sprejela predstavnika občinske 
uprave. 

Prav tako so pohodniki obiskali 
policijsko upravo in policijsko 
postajo v Novi Gorici, kjer so jih 
sprejeli in pozdravili predstavnika 
policijske uprave Janko Mencinger 
in Roman Gobec ter komandir 
policijske postaje Sejad Jušić, na 
policijski postaji v Tolminu pa je 
pohodnike sprejel in pozdravil 
pomočnik komandirja Ivica 
Maksimović. 

Letos je pohodnike na poti sprejela 
in pozdravila tudi Jana Petejan z 
zastopstva Zavarovalnice Triglav 
v Mirnu, prav tako pa sta na poti 
pohodnike že tradicionalno obiskala 
predstavnika Zveze slovenskih 
častnikov (ZSČ) Nova Gorica Milan 
Božič in Nikolaj Završnik.

V duhu spominskega pohoda 
so pohodniki na poti obiskali 
spominska obeležja osamosvojitvene 
vojne leta 1991, spominska obeležja 
NOB in pomnike prve svetovne 
vojne.

Pohodniki so pohod, kateremu 
so letos botrovale spremenljive 
vremenske razmere, opravili v 
petih dneh, in sicer so prvi dan 
prehodili pot s Cerja preko Grgarja 
do Čepovana, drugi dan iz Čepovana 
preko Tolmina do planine Razor, 
tretji dan so opravili pot s planine 
Razor do Koče pri Triglavskih 
jezerih, četrti dan pa od Koče pri 

Triglavskih jezerih čez Hribarice do 
Tržaške koče na Doliču. 

V četrtek so se pohodniki v Tržaški 
koči na Doliču srečali s pohodniki 
Društva veteranov SEVER, ki so 
krenili na pot iz doline Zadnjice v 
Trenti, in z drugimi pohodniki, ki 
so v okviru spominskega pohoda 
preko Doliča krenili na pot proti 
Triglavu. V petek dopoldan so 
vsi pohodniki pristopili na vrh 
domovine, po sestopu z vrha pa so 
se udeležili spominske slovesnosti 
pri Triglavskemu domu na Kredarici 
in prenočili pod očakom. 

V soboto zjutraj so pohodniki odšli 
na Pokljuko in se na Rudnem polju 
udeležili zaključne slovesnosti, ob 
povratku domov pa so se ustavili 
na Soriški planini, kjer so jim bila 
ob prijetnem druženju podeljena 
priznanja za opravljene pohode.

Društvo veteranov SEVER Severne 
Primorske je v sodelovanju s 
Filatelističnim društvom Nova 
Gorica 4. spominski pohod obeležilo 
tudi z izdajo posebne spominske 
razglednice ter spominske kuverte z 
dotiskom, na pošti Miren pa je bil 9. 
julija 2018 v uporabi tudi poseben 
spominski poštni žig 5291.

Marjan Sivka, 
Društvo veteranov SEVER Severne 
Primorske

Četrtič s Cerja na Triglav
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Prostovoljno Gasilsko društvo 
Šempeter pri Gorici je na področju 
požarne varnosti aktivno že 68 let. 
V letu 2020 bomo praznovali že 70. 
obletnico delovanja, pa vendar nas 
do takrat loči še kar nekaj časa, ki 
ga bomo namenili ozaveščanju in 
preprečevanju požarov na območju 
Občine Šempeter-Vrtojba. V ta 
namen se gasilci redno usposabljamo 
in izobražujemo.

V letu 2017 so naši člani pridobili 
28 specializacij v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje na 
Igu. Znanje ni samoumevno, zato 
le-tega pridobivamo še na rednih 
vajah in vajah, organiziranih s 
strani drugih reševalnih enot v naši 
okolici in tujini. V lanskem letu smo 
osvojeno znanje delili na vojaškem 
vadbišču Poček skupaj s kolegi iz 
PGD Postojna. Organizirali smo 
usposabljanje za gašenje gozdnih 
požarov za pripadnike italijanske 
civilne zaščite in gozdarske službe, 
saj so oni v Italiji aktivirani za 
gašenje tega tipa požara.
 
Večletno dobro medsebojno 
sodelovanje z italijanskimi 
reševalnimi službami nam je 
omogočilo udeležbo na sejmu zaščite 

in reševanja v mestu Brescia, kjer 
smo imeli možnost predstaviti 
našo opremo in izmenjati izkušnje 
z italijanskimi kolegi. Pozitiven 
odziv na predstavitev naše enote 
je nadgradila še objava članka na 
šestih straneh v italijanski reviji 
112 Emergencies, kar je bila za 
nas velika čast. Sodelovanje smo 
v oktobru okrepili še z dobrodelno 
noto na prireditvi, kjer smo skupaj 
z italijanskimi in ameriškimi gasilci 
zbirali sredstva za dobrodelne 
namene. Lani smo sodelovali tudi 
na veliki gasilsko-reševalni vaji na 
objektu Splošne bolnišnice “Dr. 

Franca Derganca” v Šempetru pri 
Gorici. Na vaji je sodelovalo več kot 
240 gasilcev, reševalcev in drugih 
služb z več kot 60 vozili. Vaja je 
bila dober prikaz naših zmožnosti 
in usposobljenosti. Poleg vseh 
usposabljanj smo poskrbeli tudi za 
telesno pripravljenost in druženje s 
prijatelji. S tem namenom smo se že 
tradicionalno udeležili smučanja v 
Zoncolanu skupaj z gasilci celotne 
goriške regije.

Že dobrih 10 let pa ima prav 
posebno mesto v naših srcih 
prijateljstvo z gasilci iz PGD Pobegi-

PGD Šempeter pri Gorici



13Jesen 2018

d
r

u
š

t
v

a

Čežarji, s katerimi smo v letu 2017 
praznovali 10. obletnico sklenitve 
prijateljstva. Jubilej smo obeležili 
tako, da smo skupaj priredili športni 
dan na slovenski obali.  
Prijetno s koristnim smo nato 
združili še na strokovni ekskurziji 
z gasilci iz PGD Postojna, na kateri 
smo si ogledali Regijski center 
Civilne zaščite v Palmanovi ter 
gasilsko enoto v Vidmu. Prvega 
maja pa smo pred gasilski dom 
tradicionalno postavili mlaj. 

Vse te manj stresne aktivnosti 
pripomorejo h krepitvi medsebojnih 
odnosov in k še bolje opravljenemu 
delu, ko se odzovemo klicu na 
pomoč. Takih klicev je bilo v letu 
2017 kar 81. Od tega smo različno 
tehnično pomoč nudili v 28 
primerih, petkrat smo posredovali 
zaradi vremenskih nevšečnosti, 
desetkrat zaradi požarov na objektih, 
trikrat zaradi požarov na prometnih 
sredstvih ter dvakrat zaradi nesreč z 
nevarnimi snovmi. Vročina in suša, 
ki v letu 2017 nista skoparili s svojo 
močjo, pa sta prinesli 33 posredovanj 
zaradi požarov v naravnem okolju. 
Kar 40 posredovanj smo opravili 
v Občini Renče-Vogrsko, zatem pa 
38 posredovanj v Občini Šempeter-
Vrtojba. Enkrat smo posredovali 
v Občini Divača, Občini Komen 
in Občini Miren-Kostanjevica. Na 
intervencijah so tako naši člani 
skupno opravili kar 934 delovnih 
ur, poleg opravljenih posredovanj 
pa še 60 ur na požarnih obhodih 
zaradi visoke požarne ogroženosti 
v naravnem okolju. Ker se varnost 
pred požari prične s preventivnim 
delovanjem, smo na prireditvah 
in pri različnih delovnih procesih 
opravili še 17 požarnih straž, za 
kar smo porabili še dodatnih 240 
delovnih ur. V namen nudenja 
požarne varnosti občanom smo tako 

v letu 2017 skupno opravili 1234 
delovnih ur.

V letu 2018 smo pričeli delovati 
le na območju naše matične 
Občine Šempeter-Vrtojba, saj so 
v Občni Renče-Vogrsko ustanovili 
svoje gasilsko društvo. Tako se 
je zmanjšalo območje našega 
delovanja, nikakor pa ni prišlo do 
zmanjšanja ur, ki jih namenimo 
usposabljanju in izobraževanju naše 
gasilske enote. V začetku meseca 
marca smo izvedli volilni občni 
zbor, kjer se je potrdilo novo vodstvo 
društva. V sredini meseca aprila 
smo izvedli občni zbor mladine, 
kjer smo podelili priznanja za redno 
obiskovanje gasilskega krožka, za 
izjemne rezultate na tekmovanjih 
v organizaciji gasilske zveze in 
priznanja za osvojene bronaste, 
srebrne in zlate preventivne gasilske 
značke. V aprilu smo se na povabilo 
civilne zaščite iz Ronk (Ronchi 
dei Legionari) odzvali na vajo, 
kjer smo se usposabljali za primer 
skupnega delovanja ob morebitnem 
gozdnem požaru. V noči na 1. 
maj smo tradicionalno postavili 
mlaj pred gasilskim domom, za 
najmlajše zakurili kres in pogostili 
vse občane, ki so se nam pridružili 
pri postavitvi mlaja. Meseca maja 
smo nadaljevali naše sodelovanje 
s kolegi iz sosednje Italije in se 
udeležili vaje s predpostavko požara 
v visokogorju. Na dvodnevni vaji 
smo delovali z različnimi enotami 
iz Avstrije, Italije in Slovenije. V 
juniju se je naša gasilska mladina 
udeležila občinskega tekmovanja iz 
orientacije ter se s štirimi ekipami 
uvrstila na regijsko tekmovanje, ki 
je potekalo v Dornberku. Rezultati 
so bili dobri, a nam je tokrat žal 
zmanjkala kakšna točka za uvrstitev 
na državno tekmovanje. Konec 
junija smo z gasilsko mladino odšli 

na tridnevno letovanje v Pristavo 
pri Ljutomeru, kjer smo bili gostje 
tamkajšnjega Prostovoljnega 
gasilskega društva Pristava. Ogledali 
smo si Babičev mlin na Muri, 
doživljajski park Vulkanija in 
kamnolom, kjer so otroci lahko iskali 
mineral olivin. Odpravili smo se še 
na Otok ljubezni in z brodom preko 
reke Mure. Obiskali smo gasilsko 
enoto v Ljutomeru in si ogledali 
njihov gasilski dom in vozni park. 
Zadnji dan letovanja smo zaključili 
s kopanjem v Termah Sv. Martina na 
Muri.

S pričetkom šolskega leta 2018/2019 
zopet prične gasilski krožek, ki 
poteka vsak petek ob 17.00 v 
gasilskem domu v Šempetru pri 
Gorici. K pridružitvi tako vabimo 
vsa dekleta in fante od sedmega 
leta starosti dalje, ki si nekoč želijo 
postati operativne gasilke in gasilci. 
Vljudno vabljeni k vpisu tudi 
mladostniki med dvanajstim in 
osemnajstim letom starosti.  

Naštevanje opravljenega dela in 
ur zgleda suhoparno, pa vendar 
naše družine zelo dobro vedo, da 
je poleg že naštetih ur še ogromno 
takih, ki jih ne beležimo. Zato se na 
tem mestu ponovno zahvaljujemo 
vsem našim ženam, dekletom, 
fantom, mamam in očetom, 
družinam, prijateljem in znancem 
za potrpežljivost. Vam občankam 
in občanom pa gre prav posebna 
zahvala za zaupanje v naše delo.

Z gasilskim pozdravom: “Na 
pomoč!”

Gasilke in gasilci PGD Šempeter pri 
Gorici
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Urejanje krvnega sladkorja je 
povezano s fizično in z gibalno 
aktivnostjo sladkornih bolnikov. 
Rekreacija in druge športne 
aktivnosti pospešujejo kurjenje 
odvečnega sladkorja v krvi in 
zmanjšujejo nabiranje odvečnih 
maščob v telesu. Seveda mora 
biti vse to povezano s pravilno 
in z zdravo prehrano. Zdrav 
način življenja je pomemben za 
preprečevanje zapletov, ki so 
posledica neurejene sladkorne 
bolezni. Zmanjšujejo se bolezni 
ožilja; zlasti v očeh, v ledvicah in 
na okončinah. Manj je tudi kapi 
in srčnih infarktov. Vsak dan za 
posledicami diabetesa v Sloveniji 
umrejo 4 bolniki.

Društvo diabetikov Nova Gorica ima 
v programu tudi nekatere aktivnosti 
s področja športa in rekreacije. 
Tu se diabetiki naučijo zdravega 
načina življenja. Seveda morajo 
s temi aktivnostmi nadaljevati v 
vsakodnevnem življenju. Vsako 
leto odide skupina bolnikov z 
družinskimi člani na 7-dnevne 
delovne terapije v toplice. Društvo 
jim omogoči poceni bivanje in 
organizira vse prostovoljne fizične 
in športne aktivnosti. Letos je bilo v 
Rogaški Slatini 35 starejših bolnikov, 
ki so se jim za vikend pridružili še 
mladi diabetiki – nogometaši. Nataša 
in Andreja sta vsak dan opravljali 
meritve krvnega sladkorja in pritiska 

ter poskrbeli za splošno zdravstveno 
stanje kroničnih bolnikov. Domov 
so vsi odšli z urejenim krvnim 
sladkorjem. Vsak dan so opravili 
aktivno jutranjo telovadbo, 
najprej v dvorani, pozneje pa še v 
bazenu. Bilo je veliko plavanja in 
popoldanskih pohodov, sprehodov 
z animatorji ter mentorji. Tudi brez 
predavanj in obiska diabetologa 
dr. Justinka ter razgovora o zdravi 
prehrani ni šlo. Seveda so večerni 
plesi in zabave začinili vse dnevne 
aktivnosti. Mladi nogometaši 
so opravljali svoje aktivnosti na 
pripravah v dvorani pod strokovnim 
vodstvom Simona in Mime. Tudi 
fitnes in bazen jim nista bila tuja. Če 
bo dovolj prijavljenih, se planira še 
ena skupina v novembru.

6. oktobra ob 9. uri bo organiziran 
6. Goriški tek in hoja za upanje za 
vse kronične bolnike. Sodelovali 
bodo tudi bolniki iz Italije, pa 
tudi proge bodo speljane po obeh 
Goricah. Glavni organizatorji so 
Društvo ko-RAK, Društvo diabetikov 
in Športno društvo Mark še z 
mnogimi sodelavci in športnimi 
organizacijami. Štartnina bo 5 evrov, 
prejmete pa še majico organizatorja. 
Prisrčno vabljeni!

Tudi brez solidarnosti in humanosti 
v društvu ne gre. Letos je bila zbrana 
več kot 1 tona oblačil, obutve in 
drugega materiala za ljudi, ki so 

pomoči potrebni. Seveda lahko po 
enodnevni akciji oblačila prinesete 
vsako sredo med 10. in 12. uro v 
prostore društva na bivšem mejnem 
prehodu v Šempetru.

Glavna letna aktivnost za mlade 
diabetike je bila udeležba slovenske 
reprezentance na evropskem 
prvenstvu v futsalu DiaEuro 2018 
v Bratislavi. Sicer zdesetkana 
reprezentanca zaradi poškodb in 
drugih obveznosti igralcev je zasedla 
12. mesto od 17 udeleženih držav 
iz Evrope. Premagali so Belgijo in 
Bolgarijo ter v prijateljski tekmi na 
penale tudi Anglijo. Žal se je z ekipo 
poigral tudi žreb. Padli so v skupino 
petih reprezentanc, od katerih 
sta bili dve že evropski prvakinji. 
Borbenost in disciplina v igri sta 
krasili slovensko reprezentanco. 
Organizacijo in vodenje je prevzelo 
Društvo diabetikov Nova Gorica s 
sodelavci Simonom, Mimo, Lovrom 
in Dominikom.

Ob svetovnem dnevu diabetesa, 14. 
novembra, bodo ponovno obarvani 
pomembni objekti v modro barvo. 
To je vsakoletni opomin Zemljanom 
in vladam, kako nevarna in 
neozdravljiva je sladkorna bolezen.

Dominik Soban

Gibanje za stare in mlade
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Vprašanje, ki ga kot mlada 
oblikovalka tekstilij in oblačil 
slišim skoraj vsakodnevno in ki 
me kot strela z jasnega postavi 
pred dejstvo, da moram izpostaviti 
in izbirati med galaksijo modnih 
novosti, zgodb in oblikovalcev 
ter oblikovalk, ki so s svojim 
vsakodnevnim trdim delom uspeli 
narediti korak naprej pred drugimi 
in bili s strani (modno osveščenih) 
ljudi tudi opaženi.

V svetu mode je september mesec, 
ko je pred nami nova modna 
sezona, ki narekuje smernice za 
prihajajoči jesen in zimo. Barvna 
napoved za jesen in zimo 2018/2019 
ponuja precej žive in udarne barve, 
kot so na primer zelena, oranžna, 
rdeča, barva gorčice in petroleja, kar 
pa za jesensko modno napoved ni 
nikakršno presenečenje. V ospredje 
letošnje jeseni prihajata za pomlad 
značilni rumena in rožnata v 
različnih barvnih odtenkih. Vrača 
se pastelno modra v kontrastni 
kombinaciji.

Za glavne poudarke letošnje jeseni 
bi izpostavila oživljanje stila iz 
osemdesetih let, nove predloge, 
kako posodobiti način nošenja 
zimskega plašča, vrnitev neon barv 
in živalskih vzorcev ter povečanih 
bleščic. Letos naj bi bila rjava nova 
črna, zato si je priporočljivo omisliti 

modne kose v tonu naše kože. 
Zanimiva se mi zdi kombinacija 
oblačilnih kosov in izdelkov za 
dom, zato ne bo nič narobe, če se 
boste po cesti sprehodili odeti v 
prijetno mehko odejo. Če se vrnem 
k osemdesetim letom, je tukaj večji 
poudarek na tkaninah. Svetleči 
lureks, folije in jopiči, ki dajejo vtis 
električnosti, so pravi hit. Vse v 
smislu zabave in barvitosti. Nosila 
se bodo tako imenovana midi krila, 
dolžine do sredine meč, in krila z 
raznovrstnimi resicami ter trakovi.

Vrhnja oblačila, kot so jakne 
in plašči, se letos kažejo v tako 
imenovani “oversized” obliki. Rahlo 
prevelika oblačila posamezniku 
dopuščajo veliko mero udobnosti 
in nošenje več plasti pod njimi. 
Obleke bodo še daljše in bogatejše z 
volančki – v kombinaciji s pletenim 
puloverjem, z debelimi žabami, s 
plaščem in z gležnjarji bodo tvorile 
prijeten kontrast in vas tudi med 
dolgo zimo spominjale na toplejše 
spomladanske dni. Ne smemo 
pozabiti niti na kariraste teksture, 
potiske in usnje, saj so stalnica 
jesenskih kolekcij. Poleg vsega 
bi izpostavila še transformacijo 
tradicionalno potiskanih svilenih 
šalov v dolge, lahkotne obleke. V 
kombinaciji z isto vzorčastim šalom 
okrog vratu so pravi “in” te jeseni. 

Modna jesen bo torej svetleča, 
mehka, barvita, glasno kričeča v 
nasprotju z umirjenimi, pastelnimi 
kosi. Le pogumno stopite iz 
klasičnega vsakdana v svež, 
kreativen pisani svet in si tokrat 
ustvarite nekoliko drugačno modno 
vzdušje.

Moda se skozi leta ponavlja in 
velikokrat išče navdih v preteklih 
sezonah, ki jih modne hiše 
dandanes poskušajo kreativno 
posodobiti, nadgraditi in jih 
narediti sodobne za današnji 
čas. Na ta način se pišejo nove 
modne zgodbe, med seboj se 
kombinirajo različni stili, nastajajo 
nove kolekcije oblačil in modnih 
dodatkov, iščejo se nove poti za 
oblikovanje tekstilnih materialov, 
tradicionalne tekstilne tehnike se 
povezujejo z moderno tehnologijo 
... Poti, po katerih nekaj ali nekdo 
postane trend, je ogromno. Vsak 
med nami je zgodba zase in vsak si 
na individualen način ustvarja svoj 
lasten stil. Svoj osebni trend. 

Tina Gorkič,
mag. akad. oblikovalka tekstilij in 
oblačil

Kakšni so letošnji trendi?
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V preteklih člankih sem že večkrat 
omenila, da naš tip osebnosti vpliva 
na vsa področja našega življenja 
in nobena izjema ni poklicno 
področje oz. naša kariera. Tudi v 
tem primeru naša prirojena narava 
kot avtomatski pilot vpliva na 
naše poklicne interese, zanimanja, 
odločitve in prioritete. Pomislite 
na ljudi, ki jih poznate in uživajo 
v tem, kar delajo v službi ali poslu. 
Zanje pogosto rečemo, da jim je delo 
“pisano na kožo”. Žal pa je še vedno 
veliko ljudi, ki so se zaradi takšnih 
ali drugačnih okoliščin znašli v 
službi ali poslu, ki ni povsem v 
sinergiji z njihovimi željami,  talenti 
in vrlinami, ki jih imajo. Slednje 
pogosto slišimo reči, da svoje delo 
opravljajo samo zato, da prejmejo 
plačo. 

V tokratnem članku se bom malce 
dotaknila vpliva naše osebnosti 
na odločitev o karieri, ki nam je 
najbolj “pisana na kožo”. Pri tem je 
pomembno omeniti, da ne smemo 
predalčkati ljudi glede na tip 
osebnosti na način, ki določa, pri 
katerem delu ali v katerem poslu 
so bolj ali manj uspešni. Namen 
razumevanja vpliva osebnosti na 

izbiro kariere je, da razumemo, 
zakaj določen tip osebnosti določena 
karierna smer bolj privlači in druga 
manj. 

Motivirata ga delo z ljudmi in 
nenehno iskanje novih idej.

Rumeni tip osebnosti stremi k 
svobodni in h kreativni karierni poti. 
V poslu oz. pri delu je usmerjen k 
ljudem, predvsem zaradi možnosti 
druženja in izmenjave mnenj. Rad 
ima dinamično in raznoliko delo. 
Pogosto delovne naloge sicer opravi 
hitro, vendar zaradi tega površno. 
Redko sledi navodilom, saj ga 
zaneseta njegova lastna kreativnost 
in svoboda razmišljanja. V tem 
primeru ga nikoli ne kritizirajte 
osebno (ne napadajte njegove 
osebnosti), temveč ga prosite, da 
svoje delo popravi oz. izboljša. 
Njegovi projekti pogosto ostajajo 
nedokončani, saj hitro izgubi 
zanimanje, v kolikor delo postane 
dolgočasno, rutinsko ali enolično. 
Na področju doseganja ciljev 
ima vedno dober namen, toda 
pred tem ponavadi ni planiranja. 
Primanjkuje mu doslednosti. Bolj 
kot v sistematične naloge ga njegova 

radovednost vodi h kreativnost in 
k iskanju vedno novih idej. Najbolj 
pogosti poklici, ki jih opravljajo 
rumeni tipi osebnosti, so animator, 
prodajalec, turistični vodič, show 
business, marketing, coaching itd. 
Zanj je pri delu najbolj pomembno, 
da o določeni zadevi lahko poda 
svoje mnenje, da se na določeno 
temo lahko razvije debata in da ima 
možnost predstavitve lastnih idej.

Zanimata ga produktivnost in 
možnost dobrega zaslužka.

Rdečemu tipu osebnosti je “na kožo 
pisana” karierna pot, kjer je on 
lahko vodja in je možnost zaslužka 
navzgor neomejena (plačilo glede 
na produktivnost). Pri delu oz. v 
poslu je usmerjen k ljudem, v večini 
zaradi nalog in osebnih ciljev. Je 
ciljno usmerjen in zelo tekmovalen. 
Zaradi odločnosti, da bo zastavljene 
cilje dosegel, zna pri delu izražati 
ukazovalnost in nadzor. Za dosego 
lastnih ciljev pogosto manipulira 
z ljudmi. Ker je pri svojih dejanjih 
hiter in avtoritativen, se pogosto 
odloča kar namesto drugih. Čeprav 
bi lahko rekli, da je “rojeni vodja”, 
je zanj zelo pomembno, da se pri 
delu nauči empatije, vodstvenih 
sposobnosti in vključevanja ostalih 
tipov osebnosti ljudi k sodelovanju. 
Pri delu ga motijo neučinkovitost, 
neodločnost in tratenje (predvsem 
njegovega) časa. Postavlja si visoke 
cilje, ki so lahko tudi tvegani in 
so najpogosteje zapisani (samo) v 
njegovi glavi. Pravila in navodila 
pogosto krši, če ne dajejo rezultatov. 
Namen opravičuje sredstvo. Pogosto 
se znajde v naslednjih poklicih: 
manager, podjetnik, nepremičninski 
posrednik, prodajalec, finančni 
posrednik, broker ... Zanj je pri 
delu najbolj pomembno, da dobi 
jasna navodila oz. odgovore, da se 
odločitve sprejemajo na podlagi 
konkretnih koristi in argumentov ter 
da se ne odlaša, temveč gre v akcijo 
takoj. 

Rad dela v ustaljenem sistemu in 
skrbi za dobre medsebojne odnose.

Zeleni tip osebnosti je pri delu zelo 
zanesljiv, poslušen in sistematičen. 

Dovolite vašemu tipu osebnosti, da 
določi vašo karierno pot!
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Usmerjeni je k ljudem s ciljem 
gradnje dobih odnosov. Njegov slog 
dela je počasen. V razpravah raje 
posluša, kot da bi sodeloval in podal 
svoje mnenje, ideje, argumente. 
Zanj je pomembno, da dobi jasna 
in natančna navodila ter da je 
seznanjen s sistemom, po katerem 
je potrebno nekaj storiti/narediti. Pri 
delu ga najbolj motivira, v kolikor 
ima občutek, da ga sodelavci oz. 
vodja ceni in spoštuje. Pomembno 
je, da ima vedno dovolj časa, da 
delo opravi v svojem tempu. Je 
nekonflikten, spoštuje čustva in 
ima čut pripadnosti. Rad sledi 
preverjenim pravilom. Pogosto si 
raje postavlja vsakodnevne cilje, 
kratkoročne in z minimalnim 
tveganjem. Moti ga, če so ljudje 
pri delu z njim nepotrpežljivi ali 
arogantni. Poklici, ki jih najraje 
opravlja, so: vzgojitelj, skrbnik, 
družinski zdravnik, otroški animator, 
administrator, duhovni učitelj … 
Zanj je pri delu pomembno, da ima 
možnost izraziti, kaj občuti glede 
dela, sprememb, odločitev, delovnih 
nalog itd. Želi vedeti, s kom bo pri 
določenem delu sodeloval in kakšen 
je predviden postopek (sistem) dela. 

Usmerjen v nenehne izboljšave in 
perfekcionizem.

Modri tip osebnosti je pri delu oz. 
poslu urejen. Delo opravi popolno 
in natančno. Usmerjen je k nalogam 
in postopkom.  Drži se urnikov 
in ne mara nereda ali površnosti. 
Nikoli se ne bo lotil naloge, za 
katero ve, da je ne bo mogel opraviti 
vrhunsko, če ne celo popolno. 

Slednje je razlog, da za svoje delo 
porabi veliko časa, kar pomeni, da 
zato lahko trpijo ostale delovne 
aktivnosti. Zanje je pomembno, 
da imajo za delo jasna navodila. 
Potrebno ga je opominjati, da ne 
zaide v perfekcionizem. Do idej, 
novosti, sodelavcev in poslovnih 
partnerstev je v osnovi zelo kritičen. 
Njegova nagnjenost k tveganju je 
zelo nizka. Pri spoštovanju pravil 
želi le-te vedno še izboljšati. Moti ga, 
če so ljudje vsiljivi, nepredvidlji vi 
ali če zamujajo. Pogosto ga zanimajo 
poklici, kot so računovodja, 
revizor, finančni analitik, aktuar, 
geodet, inšpektor, vojak ... Zanj je 
pomembno, da ima vedno možnost 
razmisleka o določeni stvari (nalogi, 
projektu …). Pri komunikaciji ga 
vedno zanimajo zgolj preverjena 
dejstva in argumenti. Nenehno je 
usmerjen v izboljšave in iskanje bolj 
optimalnih alternativ. 

Glede na to, da v službi preživimo 
skoraj tretjino svojega časa, v 
lastnem poslu pa še več, je toliko 
bolj pomembno, da razumemo 
pomembnost našega zadovoljstva 
z delom, ki ga opravljamo. Delo 
mora biti v sinhronizaciji z našimi 
vrlinami, talenti, željami in 
navsezadnje strastjo. Samo strast in 
zanimanje do dela nas lahko vodita 
do uspeha, ki si ga želimo. Naj bo 
vsak vaš delovni dan v barvi vaše 
osebnosti. 

Anja Žagar

Biotehniška šola Šempeter v 
sodelovanju s strokovnjaki 
agronomi Kluba Gaia skrbi 
za vaše znanje na področju 
vrtnarstva in vabi na 
predavanja o vedno aktualnih 
vrtnarskih tematikah.

Predavanja bodo ob 18. uri v 
učilnici 10A.

9. oktober – Bolezni in 
škodljivci sadnega drevja, 
predava Vanes Husić.

Kako prepoznati simptome 
težav, kako preprečiti in 
ukrepati, da bo pridelek sadja 
zdrav in obilen.

13. november – Jesenska dela 
v sadovnjaku, predava Vanes 
Husić.

Sadovnjak se že letos 
pripravlja na pridelek 
prihodnjega leta, zato so 
jesenska dela ključnega 
pomena. Beseda bo tekla o 
sajenju sadnega drevja in 
vseh pomembnih jesenskih 
opravilih. 

11. december – Praznične 
lončnice in prezimovanje 
posodovk, predava Loreta 
Vlahović.

Izvedeli boste, katere so 
najpogostejše, kakšne pogoje 
potrebujejo za lepo rast in 
kako jih negovati, pa tudi 
o skrbi za prezimovanje 
posodovk.
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O raziskavah, ki kažejo, da je 
škodljivo preveč časa preživeti pred 
ekrani, lahko pišemo vsak dan in 
ne bomo prišli niti na polovico 
vseh, ki se ukvarjajo z dotično 
tematiko. Vprašanje, na katerega 
pa ni enostavnega odgovora, je, kje 
je tista “zdrava” meja, ko še lahko 
govorimo o normalni rabi digitalnih 
naprav? Applov prvi mož Tim 
Cook je pred kratkim dejal, da si za 
svojega nečaka ne želi, da je prisoten 
na družbenih omrežjih, medtem ko 
strokovnjaki za zdravje otrok pišejo, 
da je pretirana raba digitalnih naprav 
in družbenih omrežij škodljiva za 
otroke in mladostnike. 
 
Takšnih in podobnih opozoril 
ter izjav je veliko. Na družbenih 
omrežjih poteka veliko takšnega 
in drugačnega nasilja, dejstvo pa 
je, da poleg tega otroci začnejo 
primerjati sebe z drugimi uporabniki 
in vse to lahko vpliva na nekatere 
otroke in mladostnike. Kljub temu 
pa to ne pomeni, da je tehnologija 
v splošnem škodljiva, hkrati pa 
je zelo težko napovedati, kakšen 
bo vpliv na različne ljudi. Vedno 
obstajata dve plati kovanca in tudi 
tukaj obstajajo študije, ki pravijo, da 
uporaba družbenih omrežij lahko 
celo pozitivno vpliva na uporabnike 
ali pa preprosto nima vpliva nanje. 
 
Novo poglavje na tem področju 
so ta teden spisali raziskovalci iz 
Velike Britanije, ki so si zadali cilj, 

da razločijo med razumevajočimi 
skrbmi in trdnimi dokazi. 
Raziskovali so vpliv uporabe 
družbenih omrežij in ekranov 
naprav na zdravje mladih. Danes 
mora praktično vsak sam določiti, 
koliko časa je normalno preživeti 
pred ekrani in na družbenih 
omrežjih. 
 
Unicef je naredil pregled obstoječih 
raziskav na dotično tematiko – torej 
vplivi digitalnih tehnologij na 
psihološko stanje otrok, v katerega 
so všteli srečo, mentalno stanje in 
družbeno življenje. Zanimivo je 
morda to, da niso izpostavili tega, 
kar bi zagotovo vsi pričakovali, in 
sicer negativnega efekta družbenih 
medijev, temveč so prišli do mnogo 
kompleksnejšega zaključka.
 
• V raziskavo je bilo vključenih 

120.000 britanskih 15-letnikov.
• Med sodelujočimi, ki spadajo 

v kategorijo uporabnikov, 
ki najmanj časa preživijo 
na družbenih omrežjih, 
so ugotovili, da bi pri njih 
povečanje časa, ki ga preživijo 
na družbenih omrežjih, dejansko 
izboljšalo počutje in psihološko 
stanje – najverjetneje zato, ker bi 

to vplivalo predvsem na njihovo 
družbeno življenje.

• Na drugi strani pa so ugotovili, 
da bi povečanje pri tistih, 
ki največ časa preživijo na 
družbenih omrežjih, pomenilo 
slabšanje stanja – raziskovalci 
pravijo, da v tem primeru 
uporaba tehnologije moti ostale 
ključne aktivnosti, kar se kaže 
kot slabše psihološko stanje. 

 
Kje je meja? 

Točka, kjer pozitivni efekt postane 
negativni, je pri vsaki kategoriji 
drugje. Na primer, več kot dve uri, 
preživeti na pametnem telefonu 
med tednom, in več kot štiri ure, 
preživete na pametnem telefonu 
za vikend, so raziskovalci povezali 
s slabšim psihološkim stanjem. 
Ta pojav je sicer bil prisoten zgolj 
minimalno, saj je pokazal zgolj 
1 % mladostnikovega psihološkega 
stanja. 
 
Raziskovalci celo ugotavljajo, da je 
pozitivni efekt kvalitetnega spanca 
in rednega zajtrkovanja 3-krat 
močnejši. Unicefova raziskava 
torej kaže na to, da je nekaj časa, 
preživetega pred digitalnimi ekrani, 
koristnega za otrokovo psihološko 
stanje. “Digitalna tehnologija je 
koristna za otrokove socialne 
veščine,” pišejo v poročilu. Kar pa se 
tiče vpliva na fizično aktivnost, je ta 
praktično ničen. 
 
Kot smo že omenili, takšnim in 
podobnim raziskavam ni konca. Še 
vedno smo prepuščeni lastni oceni, 
ko seveda govorimo o času, ki ga 
preživljamo pred ekrani. Res pa je, 
da nekateri uporabniki presegajo vse 
meje normalnega, ne glede na to, da 
so te meje zelo variabilne. 

Računalniške novice

Družbena omrežja – koliko časa je 
“zdravo” preživeti pred ekrani?

Novice so pripravljene v sodelovanju 
z revijo Računalniške novice.
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Eden od vzrokov za nastanek 
sladkorne bolezni je hrana. Še 
nikoli v zgodovini človeštva se ni 
uživalo toliko ogljikovih hidratov kot 
danes. Jedilnik povprečnega človeka 
je sestavljen iz 90 % izdelkov iz 
pšenice. Za zajtrk kosmiči, za kosilo 
testenine, za večerjo kruh, vmes pa 
še kakšen piškotek.

Vsa ta hrana preide v procesu 
prebave v molekulo glukoze, ki se 
resorbira iz črevesja v kri. Potuje v 
jetra in nato v celice kot vir energije. 
Trebušna slinavka sprosti hormon 
inzulin, ki omogoča prehod glukoze 
v celico, kjer se vključi v procese, pri 
katerih se sprosti energija.

Neporabljena glukoza se skladišči 
v obliki glikogena v mišicah in 
jetrih. Tam nam služi kot rezervna 
oblika energije. Telo pod fizično 
obremenitvijo kliče po gorivu, 
torej glukozi. Glikogen se razbije in 
glukoza se sprosti v kri ter preide v 
celice.

Tretje mesto, kjer telo skladišči 
odvečno glukozo, je telesna 
maščoba. Če uživamo prehrano 
z visoko vsebnostjo škroba, se bo 
odvečno gorivo skladiščilo v obliki 
maščobe. Ko ljudje želijo izgubiti 
kilograme, najprej prenehajo uživati 
maščobo. Kar ni pravilno, ker 
maščoba v prehrani ne proizvaja 
neposredno telesne maščobe. Večina 
ljudi uživa reven zajtrk, nekaj 
malega za kosilo in obilno večerjo ter 
poobedek. Ko se zvečer umirimo in 
telo potrebuje zelo malo energije, ne 
porabi obilice glukoze, ki jo vnesemo 

z živili, bogatimi s škrobom. Te 
odvečne količine glukoze prisilijo 
jetra, da jih ponoči skladiščijo v 
obliki maščobe. 

To je ključ do razumevanja, zakaj 
lahko pride do nastanka sladkorne 
bolezni. Visoke količine glukoze 
zahtevajo visoke količine hormona 
inzulina, ki omogoča vstop le-te v 
celice. V telesu se vzpostavi stanje 
hipoglikemije – znižana količina 
sladkorja v krvi – in človek se počuti 
brez energije. Trebušna slinavka 
sprosti drugi hormon glukagon, 
ki omogoča prehod glukoze iz 
glikogena v kri. Človek čuti potrebo 
po novi pošiljki sladkorja in hitro 
poje nekaj sladkega. Sladkor se 
zopet preveč dvigne, sprosti se 
inzulin in tako naprej v začaranem 
krogu, dokler naša trebušna slinavka 
nima dovolj in razvije inzulinsko 
rezistenco. Telo se obvaruje tako, da 
izloča odvečni sladkor ven iz telesa 
z urinom. Zato se bolezen imenuje 
diabetes mellitus, kar pomeni sladek 
urin.

Danes je vsa pšenica hibridizirana, 
ker daje večje donose. Poleg 
spornega glutena vsebuje škrob tipa 
amilopektin A, ki močno dvigne 
sladkor v krvi. Krompir in banane 
vsebujejo škrob tipa amilopektin 
B, ki je tudi problematičen glede 
dviga sladkorja v krvi. Stročnice 
vsebujejo škrob tipa amilopektin 
C, ki počasi sprošča glukozo v kri. 
Diabetiki naj bi uživali živila z GI 
pod 55. Sladek krompir ima GI 50, 
sladkor 59, hibridna pšenica pa 69. 
Šokantno je to, da ima polnozrnata 
pšenica GI 72, ker ni rafinirana 
in vsebuje še več amilopektina A. 
Zato se diabetikom, ki preidejo na 
polnozrnate pšenične izdelke, stanje 
ne izboljša.

Najbolj tipičen znak obilice pšenice 
v obrokih je visceralna maščoba. Gre 
za maščobo okrog organov trebušne 
votline in maščobo na trebuhu.

Živila, primerna za diabetike in 
ljudi, ki želijo zmanjšati težo: 
• Prvo mesto si absolutno zasluži 

zelenjava, ker je bogata z 
vlakninami in revna s sladkorji. 

• Beljakovine, ki jih najdemo 
v jajcih, ribah, stročnicah, 
semenih, oreščkih in z 
beljakovinami bogatih žitih, kot 
so proso, kvinoja, ajda in oves.

• Maščobe, ki jih najdemo v 
oreščkih in semenih ter olivnem 
in kokosovem olju.

• V začetnem stadiju zdravljenja 
je dobro odstraniti tudi sadje, 
ker vsebuje veliko sladkorja, 
ohrani pa se samo sadje z 
nizkim GI, kot so češnje, 
jagodičevje, granatno jabolko in 
manj sladka jabolka.

• Če dodamo še rekreacijo, lahko 
obrnemo inzulinsko rezistenco 
že v tednu dni. Iz prehrane je 
potrebno odstraniti tudi kavo, 
med, javorjev sirup, alkohol in 
tobak.

Krasna novica je, da se telo lahko 
samo pozdravi, če mu le damo 
ustrezna navodila!

Tina Kobal

Sladkorna bolezen
in hrana

TI.NAtura celosten pristop k 
zdravju
Vipavska cesta 4f
Ajdovščina

T: 041 489 617
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Tudi med letošnjimi poletnimi 
počitnicami, ko so šole za kratek 
čas zaprle svoja vrata, je KŠTM 
Šempeter-Vrtojba poskrbel, da je kot 
vsako leto do sedaj potekalo varstvo 
za otroke od 1. pa do 4. razreda 
osnovne šole. Varstvo je potekalo 
v petih različnih terminih, in sicer 
med 26. junijem in 27. julijem. 

Animatorji smo predhodno 
pripravili tedenski program 
različnih aktivnosti, ki smo se jih 
vsak dan udeležili, vendar nam 
je letošnje nepredvidljivo vreme 
večkrat zagodlo, tako da smo veliko 
improvizirali. 

Vsako jutro smo se še nekoliko 
zaspani zbrali pred OŠ Ivana 
Roba, kjer smo najprej pomalicali 
in se nato polni energije odpravili 
dogodivščinam naproti. Dan smo 
začeli z jutranjo telovadbo, da smo 
bili čim bolj pripravljeni in ogreti 
za športne aktivnosti. Tako smo 
tudi letos s pomočjo izkušenih 
plezalcev iz plezalnega centra 
DEŠ osvojili marsikatere plezalne 
spretnosti in premagovali visoke 
stene. Vsak teden smo se odpravili 
tudi na sprehod proti trim stezi v 
Vrtojbi, kjer smo obiskali gospoda 
Polanca, ki nas je prijazno sprejel 
in nas naučil jahati konje, hkrati pa 
smo lahko uživali v naravi, kjer smo 
odkrivali življenjski prostor mnogih 
živali.

Z veliko dobre volje nam je letos 
svoja vrata odprlo tudi Prostovoljno 
gasilsko društvo Šempeter pri Gorici, 
kjer smo neizmerno uživali v vodnih 
igrah in se predvsem ogromno 
novega naučili. Gasilci so z nami 
namreč podelili svoje izkušnje in nas 
poučili o njihovem delu ter opremi.

Tudi Društvo GAS Vrtejba 
je ponovno poskrbelo, da ni 
primanjkovalo adrenalina, saj so 
nam omogočili vožnjo z gokarti. Da 
je bil dan še bolj pester, nas je tam 
presenetil tudi Twitko, ki je za kosilo 
naše trebuščke napolnil s slastnimi 
hot dogi, nato pa smo se spočili pod 
borovci. 

Proti koncu tedna smo bili že vsi 
nekoliko utrujeni, zato smo se 
odločili za krajši sprehod proti 
Mladinskemu centru v Vrtojbi, kjer 

smo pokazali svoje plesne in tudi 
glasbene talente. Po kosilu smo si 
za nagrado ogledali tudi kakšno 
risanko.

Seveda pa smo vsi najbolj nestrpno 
pričakovali obisk novogoriškega 
bazena, kamor smo se odpravili z 
mestnim avtobusom. V teh vročih 
poletnih dneh je bil bazen najboljša 
možnost za prijetno ohladitev 
ter sprostitev. Otroci so uživali v 
skakanju v vodo z visokih skakalnic, 
plavanju, čofotanju in seveda 
“tunkanju” animatorjev.

Poleg naštetega pa smo letos pridno 
ustvarjali tako na papirju kot na 
majicah, ki so jih otroci po želji 
porisali in popisali, da jim bodo le-te 
za vedno ostale v lepem spominu na 
preživeti čas v našem varstvu. 

Uspelo nam je, da smo zadnji dan 
počitniškega varstva izvedli tudi 
zaključni nastop, ki je potekal pred 
Coroninijevim dvorcem v Šempetru, 
kjer smo skupaj z otroki odplesali 
plesno točko, ki smo jo sestavljali 
skozi vseh pet tednov.

Animatorji smo bili ponovno 
pozitivno presenečeni, da nas je 
tedensko obiskalo vsaj 42 otrok. 
Želimo si, da bi se ponovno srečali 
tudi v naslednjem letu. Zavod 
KŠTM Šempeter-Vrtojba se še enkrat 
iskreno zahvaljuje omenjenim 
društvom in posameznikom, ki so 
nam priskočili na pomoč, da smo 
otrokom lahko polepšali počitnice.

Kaja Koglot

Počitniško varstvo 2018
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Spoštovan starši,

otroci zmorejo sami, “tudi brez vas”. 
Dovolite, da rastejo, se razvijajo in 
oblikujejo avtonomno osebnost, ki 
bo plod vaše vzgoje, vendar bodo 
drugačni, kot ste vi.

Vedno bolj opažamo zabrisano 
mejo prave ljubezni med starši in 
otroki. Prav zato sem se odločil, da 
v nagovoru za starše otrok vrtca ob 
začetku novega šolskega leta 2018/19 
predstavim obe pleti ljubezni, 
pravo in nepravo, s katero se lahko 
srečate pri vzgoji otroka. Ena vodi 
v poveličevanje, superlativno in 
zaljubljenost ali celo “zlitje” z 
otrokom, druga vodi k vzpostavitvi 
zdravega čustvenega odnosa, saj jo 
določa meja med jaz in ti ter med 
prav in narobe.

Vi se morate odločiti.

Ključno vlogo v razvoju vašega 
otroka in oblikovanju osebnosti 
predstavljate prav vi starši, saj 
oblikujete temeljno čustveno 
vez med otrokom in vami, ki je 
predpogoj za vzgojo, in oblikujete 
okolje za socializacijski proces, v 
katerem se otrok razvija. Dejavnike 
lahko spodbudite pozitivno ali 
negativno. 

Pozor, bodite pozorni!, ločnica 
med pravo ljubeznijo, potrebno za 
odgovornega in samozavestnega 
posameznika in odvisnega otroka, 
ki stalno hrepeni po ljubezni in 
pozornosti, je tanka in pogosto 
nevidna.

V zadnjih letih se vedno bolj 
srečujemo s t. i. tipom narcisoidnega 
otroka, ki se pokaže z zakasnitvijo v 
starosti. Narcisoidnost je posledica 
družinskega okolja, saj nanjo vpliva 
to, kako se do otroka vedete starši. 
To je oboževan otrok, ki se ga stalno 
hvali in slavi. Vsak njegov uspeh, 
ne glede na to, kako je majhen, se 
poveličuje, hvali in nagrajuje. Na 
podlagi takšnega vedenja otrok 
izgradi nerealno in zelo pozitivno 
predstavo o sebi, svoji izjemnosti in 
večvrednosti.

Da gre za nepravi način vzgoje in 
zaznave, sporoča sam grški mit 
o Narcisu (v grščini se pravilno 
izgovarja narkis, kakor v besedi 
narkoza, to pa pomeni nekoga, ki 
je čustveno neobčutljiv do drugih 
ljudi). Narcis je kratko malo 
neobčutljiv – brezdušen.

Mit pravi takole: V Narcisa so se 
zaradi njegove izjemne lepote 
mnogi zaljubljali, toda on je ostal 
popolnoma ravnodušen do njihovega 
trpljenja zaradi ljubezni, ki je ni 
vračal. Ko so mu povedali, da se 
bodo ubili, če jim ne bo pokazal 
vsaj malo naklonjenosti, jim je celo 
ponudil meč. Ko je tako pokazal, 
da ne občuti sočutja in usmiljenja 
do trpečih, so se bogovi razjezili in 
se odločili, da ga bodo kaznovali. 
Kaznovali so ga tako, da se je zaljubil 
sam vase, v osebo, s katero se nikoli 
ni mogel združiti. Tako je občutil 
grozo in obup bitja, ki močno ljubi, 
vendar je brezupno ločen sam s 
seboj. Zato se Narcis ubije. 

V mitu o Narcisu zaljubljenost vase 
ni greh, ampak je kazen za drugi 
greh, za pomanjkanje sočutja do 
drugih ljudi, odsotnost temeljne 
ljubezni do drugih. 

Zgodba o Narcisu je tragična 
zgodba o etiki ljubezni, o tem, da 
je nujno potrebno občutiti vsaj 
minimalno sočutje in empatijo do 
drugega človeka. Lahko bi tudi 
rekli, da je prava ljubezen tista, ki 
pozna meje in je kažipot za dobro 
vzgojo otroka v odgovornega in 
samozavestnega posameznika ter 
popotnica za samostojnost, medtem 
ko je t. i. “vampirska ljubezen” 
staršev pot k narcisoidnosti in vzgoji 
nesamozavestnega posameznika, ki 
stalno hrepeni po ljubezni drugih in 
dokazovanju.

Naloga nas vseh je, da dovolimo 
otroku, da je samostojen, drugačen 
od nas, zahteven, da se trudi in 
dokazuje, da samostojno rešuje 
sebi lastne ovire. Dovolimo mu 
njegov lasten napor, tako bo postal 
samostojen in ustvarjalen.

V šolskem letu 2018/19 smo si v 
vseh enotah Vrtcev Mavrica, Žarek, 
Sonček in Zvezdica zastavili enotne 
cilje:
• izkustveno učenje preko čutil,
• odnos, samostojnost, 

odgovornost otroka, 
pozdravljanje, hranjenje, 
življenjske navade in opravila,

• nastopanje za osebnostno rast,
• gibanje,
• svetovalna vloga vzgojitelja do 

staršev,
• ustvarjalnost vzgojnega 

programa.

Poudarke dajemo vsebinam:
• glasbena terapija,
• gledališke in lutkovne delavnice,
• gozdovniška pedagogika in
• medgeneracijsko druženje.

Pri tem nam je vodilo skupna vizija: 
veriga prijateljstva.

Celostna pedagogika vključuje 
otrokov razum, srce in roke.
Središče vzgojnega delovanja 
odlikujejo dejanja: rad te imam, 
hvala, prosim, oprosti.

Dober učitelj in vzgojitelj učita za 
ljubezen, spoštovanje in mir.

V šolskem letu 2018/19 vam želim 
veliko novih znanj, izkušenj, 
prijateljstev in lepih doživetij.
Naj bo naše življenje veselo, bogato 
in polno prijateljev.

mag. Primož Hvala Kamenšček,
ravnatelj

Vir: Čari narcisoidnih, Zoran 
Milivojević, Delo, 25. 8. 2018

Staršem otrok vrtca ob začetku novega 
šolskega leta
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Danes bolj kot kdaj koli prej učenci 
potrebujejo odprtega duha, krepitev 
individualnosti in socialnih veščin. 
Naučiti jih moramo vzpostavljati in 
negovati pristne prijateljske odnose. 
Posameznik v družbi brez prijateljev 
ne velja nič. Med seboj se je potrebno 
povezovati in si prizadevati za 
vsakega prijatelja.

Kot dobri učitelji si želimo, da so 
otroci v šoli najpomembnejši in 
v ospredju, da oni dajejo ideje, 
ustvarjajo in sodelujejo. Dober učitelj 
mora znati zatreti lasten ego.
Šola mora prepletati šolska znanja 
z življenjskimi izkušnjami in 
izgrajevati otrokovo osebnost za 
vključevanje v vsakdanje življenje.

Kritično priznamo, da v šoli 
prevečkrat hitimo in lovimo sapo za 
ocenami. Prevečkrat je pomembno 
samo to, da učitelj otrokom podaja 
znanje, ga ocenjuje in hiti s snovjo 
naprej. Temu botrujejo neživljenjski 
učni načrti in premalo odmerjenega 
časa za globlje osvajanje znanja in 
pridobivanje izkušenj. Učni načrti so 
preobsežni in zato težko uresničljivi. 
Pri tem pozabljamo na primarno igro, 
smeh, radost, praznovanje in veselje 
ter igrivost do učenja. Pozabljamo se 
smejati, briti norca iz sebe, se veseliti 
… Življenje in šolo jemljemo preveč 
resno in tega se otroci učijo od nas. 
V učnih načrtih je odmerjenega 
premalo časa za življenjske izkušnje, 

za ponotranjenje vsebine in veselje 
do učenja.
 
Ocene niso absolutna vrednota 
posameznika, so le pokazatelj 
znanja, ki ga je otrok uspel osvojiti 
v določenem času. Ocene so odraz 
le ene izmed posameznikovih 
zmožnosti, vsekakor pa niso merilo, 
kaj otrok zmore in kdo otrok je.

Dober učitelj mora poučevati s 
srcem, otroke mora povezovati 
med seboj in jih učiti iz življenja za 
življenje. Negovati mora vrednote 
sočutja, razvijati zavest poštenja, 
domoljubja, spoštovanja kulture in 
običajev ter voditi k zavedanju, da 
je posameznik odvisen od skupine; 
otroke je pomembno učiti in naučiti, 
da imajo prijatelje.

Dober učitelj je pogumen učitelj, 
ki si dovoli iz učnega načrta tudi 
kaj izpustiti, “dihati” z učenci, 
biti ustvarjalen, kritičen in imeti 
pogum samoodločanja. Takšen 
pristop terja od učitelja garanje. Da 
pridobi dovolj časa za poučevanje 
in utrjevanje učne snovi, mora 
izhajati iz življenjskih izkušenj ter 
združevanja znanj v celoto. Dober 
učitelj mora znati gledati širše in 
povezovati stvari med seboj. Znati 
mora diferencirati. Vedno mora imeti 
pripravljene vsebine za učence, ki 
zmorejo še več, in učence, ki zmorejo 
manj. To se ne zgodi spontano. Od 

vsakega učenca mora pričakovati 
veliko.

Dober učitelj mora imeti strast do 
znanja. Ni menedžer, nadzornik, 
spletni brskalnik, vseved, terapevt 
… Učencem mora zaupati proces 
lastnega učenja, samostojnosti, 
samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in 
drugačnosti.

Kvaliteta dobrega učitelja je učenje 
povezanosti. Vsak od nas, ne glede 
na težave pri vzpostavljanju stikov, 
si lahko najde prijatelja ali dva. Prav 
tako ocene niso ključna vrednota 
šole. Popolnost v šoli ne sme biti 
merilo za zdrav otrokov razvoj. 
Ključ uspešnega učenja je, da otroci 
uživajo v osvajanju novih znanj in 
izkušenj.

Dober učitelj mora pokazati otrokom, 
da ni popoln. Tako kot si učitelj sam 
zbere avtoriteto, si jo izberejo tudi 
otroci. Učitelj kot njihova osebna 
avtoriteta nosi veliko odgovornost 
pri vplivanju in oblikovanju vrednot, 
pogleda na življenje, znanja, 
umetnosti, družbe …

Dober učitelj ne sme otrokom vsega 
“servirati”, jim vsega ponuditi, da 
jim ni potrebno nič narediti, prav 
tako ne sme sprejeti, da otrok ne 
sme nič presenetiti. Najpogostejša 
težava je, da starši pogosto s svojimi 
vrednotami niso uglašeni z otoki in s 
šolo. Velikokrat sploh ni razlik med 
egom starša in njihovega otroka, saj 
so danes mnogi starši preveč zliti 
s svojim otrokom in vedo za vsak 
njihov korak, kar seveda ni zdravo za 
samostojen razvoj otroka. Dobro bi 
bilo, da bi starši imeli zdrav pogled 
na šolo, v kateri odloča učitelj.

Dober učitelj daje otrokom domače 
naloge. S tem otroci krepijo odnos 
do dela, vztrajnost, razvijajo 
ustvarjalnost in se učijo uživati 
ob izpolnjevanju obveznosti in 
osvajanju novih znanj. Domače 
naloge so poligon za trening v 
življenju in pri otroku razvijajo 
samodisciplino in delovne navade.

En izmed osrednjih ciljev šole in 
učenja za življenje je naučiti otroke 
učiti se doma za to, da bodo dosegli 
uspeh.

Spoštovani učenci, starši, učitelji!
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Otroci se v šoli srečujejo z 
neposredno povezavo med 
pametjo in učenjem oz. delom 
doma. Prepričani so, da se tisti, 
ki je pametnejši, manj uči ali pa 
se mu sploh ni potrebno učiti. 
Zato otroci med seboj tajijo ali 
pa celo opuščajo učenje, da 
bi med vrstniki uživali ugled 
pametnejših, vse dokler gradivo, 
ki ga morajo osvojiti, ni preveč 
obsežno in z improvizacijo ne 
morejo več dobivati dobrih ocen. 
Da bi si otroci pridobil obsežno 
znanje, morajo temu posvetiti 
dovolj časa, morajo delati in se 
morajo učiti. Če se hočejo učiti, 
pa morajo sesti in “greti stol”. 
Če imajo delovne navade pri 
učenju in pisanju domačih nalog, 
to zanje ne predstavlja nobene 
težave. Če temu ni tako, dobijo 
odpor, učenje jim predstavlja 
neprijetnost, učijo se kampanjsko. 
Če ne dobijo visoke ocene, 
pričnejo dvomiti vase. Vse to 
lahko vodi v nizko samopodobo, 
krizo identitete, depresijo, 
samodestruktivnost in druge 
težave.

Zaradi vsega tega morajo starši, 
ki ne pomislijo, da bi lahko imel 
njihov “odlični” otrok v osnovni 
šoli pozneje probleme, vedeti, da 
so delovne navade ključne, saj bo 
otrok brez njih kasneje v življenju 
težko uspešen in zadovoljen. 

Mladostnik brez delovnih navad 
samega sebe ne more prisiliti 
k učenju, ker je zanj učenje 
neprijetno. Ko si pridobi to 
delovno navado, mu učenje ni 
več neprijetno in do njega nima 
več odpora. Da bi to dosegel, 
mora biti starš zunanja prisila, 
ki otroka sili k učenju, dokler si 
ne pridobi te delovne navade. 
Ker nastajajo delovne navade 
ob sporih in prisili, je dolžnost 
dobrih staršev, da stopijo v boj in 
z otroki premagajo njihove ovire.

V šolskem letu 2018/19 vam 
želim veliko novih znanj, 
izkušenj, prijateljstev in lepih 
šolskih doživetij.

Naj bo naše življenje veselo, 
bogato in polno prijateljev.

mag. Primož Hvala Kamenšček,
ravnatelj

Medtem ko se večina otrok veseli 
šole in njihovega novega statusa 
kot šolskega otroka, se mnogi 
starši z veseljem in s ponosom na 
svojega “velikega” otroka srečujejo z 
žalostjo in melanholijo zaradi konca 
brezskrbnega delčka otroštva.

Pa vendar, kakšen razburljiv dogodek 
za vso družino, še posebej za 
prvošolca, je vstop v prvi razred. 
Seveda je treba ta dogodek ustrezno 
praznovati, ker se ga navsezadnje 
doživi le enkrat v življenju.

Praznovanje se je začelo že v šoli. 
Za učence dveh prvih razredov na 
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
ob 9.30, sledil je sprejem učencev v 
prvi razred na podružnični šoli na 
Vogrskem in nazadnje ob 11. uri še 
na podružnični šoli Vrtojba. Tu je 
ravnatelj mag. Primož Kamenšček 
Hvala oznanil začetek pouka s 
šolskim zvoncem. Šolski zvonec je 
zvonil in vabil bodoče prvošolce, 
da prestopijo šolski prag. Nekateri 
samozavestni, eni negotovi in plahi, 
spet drugi radovedni … Začeli so 
spremljati ples drugošolcev pred šolo 
in vsi skupaj smo pomislili: “Kam 
le čas beži?”. Le-ti so bili namreč 
še včeraj v isti vlogi. Po končanem 
plesu so bili bodoči prvošolci 
in njihovi starši s ploskanjem 
pospremljeni skozi špalir učencev 
od tretjega do petega razreda v 
šolo. Po uvodnem pozdravu vodje 
podružnice Suzane Koncut je sledil 
kratek nagovor ravnatelja. Bodočim 

prvošolcem je zaželel, da bi se v šoli 
učili iz življenja za življenje, da bi si 
razvijali zavest poštenja, domoljubja, 
spoštovanja kulture in običajev ter 
se v prvi vrsti naučili vzpostaviti 
in negovati pristne prijateljske 
odnose. Zahvalil se je županu 
Občine Šempeter-Vrtojba Milanu 
Turku za posluh, ki ga ima občina za 
šolo in njene učence, in mu predal 
besedo. Župan je čestital bodočim 
prvošolcem in jim zaželel uspešno 
šolsko leto. Obljubil jim je, da se bo 
občina še naprej trudila za njihov 
dobrobit.

Sledila je igrica drugošolcev Razbita 
buča, s katero so prikazali, kako 
pomembno je, da drug drugemu 
pomagamo. Končno je napočil čas, 
ko je ravnatelj bodočim prvošolcem 
predstavil njihove nove učiteljice: 
razredničarko Danico Brajnik, 
strokovno sodelavko Karmen Grosar 
in učiteljico oddelka podaljšanega 
bivanja Moniko Bagon. S tem, ko so 
učiteljice zavezale otrokom rumene 
rutke okrog vratu, so le-ti postali 
“pravi” šolarji in so naposled prvič 
odšli v svoj razred. Medtem ko so 
bili starši povabljeni, da ob kavici in 
piškotih počakajo na svoje šolarje, 
sta v razredu potekali socialna igra 
in pogostitev s torto. 

Praznovanje v šoli se je končalo, 
nadaljevalo pa se je v družinskem 
krogu.

Danica Brajnik in Karmen Grosar

Sprejem prvošolcev na 
podružnični šoli Vrtojba
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V ponedeljek, 3. septembra 2018, 
je šolski prag na OŠ Ivana Roba 
v Šempetru prestopilo 41 novih 
prvošolcev. Še en prvi šolski dan, na 
katerega smo ponosni vsi, prvošolci 
in njihovi starši, vsi učenci šole 
in učitelji ter vodstvo šole. Ob 
10.30 smo sprejeli nove prvošolce. 
Pozdravil jih je najprej ravnatelj, 
mag. Primož Hvala Kamenšček, nato 
pa še župan, mag. Milan Turk. V 
telovadnici so jih pričakali starejši 
sošolci in učitelji šole. Drugošolci 
so jim z učiteljicami prvega razreda 
pripravili lep in prisrčen program 
na temo ljudske pesmi in plesa. Pa 
srečno na novi šolski poti!

Mirjam Volk

Prvošolci 
na OŠ Ivana 
Roba v 
Šempetru

V Vrtcu Mavrica je zopet slišati 
otroški živžav. Počitnic je konec in v 
vrtcu smo letos odprli novo skupino 
Vijoličnih palčkov, ki so se pridružili 
deželi palčkov. Otrokom in staršem 
želimo lep pričetek šolskega leta.

Kolektiv vrtca Mavrica

Hiša je 
majcena,
sega pa do 
srca …

V letošnjem vrtčevskem letu nas 
bodo v Vrtcu Žarek razveseljevale 
lutke. S pomočjo lutk otroci 
lažje prestopijo prag vrtca in jim 
slovo od domačega okolja ni tako 
težavno.

Prav zato smo skupine 
poimenovali po junakih iz 
pravljic poznanih avtorjev: Pri 
malem medvedku, Pri sovici 
Oki, Pri palčku Pohajalčku, Pri 
čarovnici Lenčki. 

Z lutkami bomo te pravljice 
čez leto uprizorili ob različnih 
priložnostih. Na predstave bomo 
povabili tudi starše in prijatelje.

Uspešen začetek in pogumno 
novim dogodivščinam naproti!

Kolektiv vrtca Žarek

Pravljično leto v Vrtcu 
Žarek
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Vrtojbenska balinarja pripomogla k osvojitvi državnega 

prvenstva

V mesecu juniju se je v Postojni odvijalo državno 

prvenstvo invalidov v balinanju. Medobčinsko društvo 

invalidov Goriške je osvojilo naslov državnega prvaka in to 

že tretje leto zapovrstjo. V finalu je bil dosežen rezultat  

13 : 0. V zmagovalni ekipi sta tekmovala tudi člana 

balinarske sekcije Društva upokojencev Vrtojba Marjo 

Lasič in Dušan Mihelj.

Za prispevek k zmagi jima čestitamo!

DU Vrtojba

Da člani DU Vrtojba niso odlični le v balinanju, ampak tudi v igranju pikada, dokazuje njihovo precizno streljanje. Neverjetno srečo je pri igranju pikada imel Dušan Mihelj. Pri metu puščice v tarčo je z robinhoodovsko spretnostjo odličnega strelca z drugo puščico natančno zadel prvo. Mogoče bo ta sreča doletela tudi vas – poskusite skupaj z nami, saj z novo sezono pričnemo že v septembru!
DU Vrtojba – sekcija Pikado

Na predvečer praznika, 24. junija, 

se je kot že tradicionalno na Sv. 
Otu odvila osrednja občinska 
slovesnost ob dnevu državnosti, 
ki sta jo skupaj pripravila 
Območna zveza veteranov vojne 
za Slovenijo “Veteran” Nova 
Gorica – sekcija Šempeter-Vrtojba 

in Občina Šempeter-Vrtojba. 
Zbrane je pozdravil župan mag. 
Milan Turk, slovesno nagovoril 
pa Angel Vidmar, predsednik 
veteranskega združenja “SEVER” 
Severne Primorske. Poleg tega je 
bilo izvedeno svečano veteransko 

dejanje, ki so ga navzoči 
z velikim zanimanjem gledali in 
poslušali. Slavnostne besede je 
dopolnila peta beseda Župnijskega 

mešanega pevskega zbora 
Šempeter pod vodstvom Matjaža 
Černica in vokalistke Julije Polanc 

ob spremljavi Dušana Bremca na 
kitari. Protokolarni del slovesnosti 

pa so bogatili še glasbeniki 
Goriškega pihalnega orkestra.

M. P. F.
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Skupina Unity Crew je kot reprezentančna članska ekipa Slovenije v Bremenhavnu v Nemčiji postala evropski podprvak v breakdance kategoriji. Skupino sestavljata tudi člana Nik Šuler in Saša Štrukelj, ki prihajata iz Šempetra pri Gorici. To je že tretji odličen dosežek plesalcev skupine, ki so bili v letu 2017 evropski in svetovni prvaki. Tekmovanje je potekalo od 28. junija do 1. julija, na njem pa je v različnih plesnih disciplinah sodelovalo več tisoč plesalcev. V finalu je skupina Unity Crew z 2 : 1 izgubila proti nemški skupini Dreamscapes.
N. P. S.

V soboto, 28. julija, se je pred dvorcem 
Coronini odvijal zaključni koncert Poletja 
na placu. Na odru je ob spremljavi Big 
banda NOVA prepevala Tinkara Kovač, pri 
posameznih pesmih pa smo se ji pridružile 
tudi pevke. Za spremljavo je pri “Dober dan, 
življenje” poskrbela Neli Lukežič, pri Choenovi 
“Halellujah” sta se ji pridružili Ana Stergulc 
in Paola Rossato, skupaj z nami pa je zapel 
tudi Tine Kobal. Tinkara Kovač z Big Bandom 
sodeluje že vrsto let, dekleta pa smo z njo 
nastopila tretjič. Pri Evrovizijski pesmi “Spet” 
smo na oder povabili še nekaj deklic, da so 
skupaj z nami zapele refren in tako pričarale 
čudovito vzdušje. Gledalci so nam navdušeno 
ploskali in zato smo seveda zapeli še “Veter z 
juga”. Preplet harmonij pa se tukaj ni končal. 
S Tinkaro Kovač, z Aniko Horvat in z Rudijem 
Bučarjem smo namreč ponovno skupaj zapeli 
16. avgusta na Festivalu Lakeness. Koncert 
smo prav tako zaključili z bučnim aplavzom 
poslušalcev. 
Neža Podbersič

Tudi tokrat ste nas presenetili vsi križankarji, saj je v 
naš nabiralnik priletelo kar 36 rešenih križank. Res ste 
izjemni! 7. avgusta smo izvedli žrebanje, kjer so imele 
največ sreče Kaja Škrinjar, Irena Derman in Sonja 
Gorkič. Nagrajenke so na dom prejele bone Hotela Lipa iz 
Šempetra, ki je tokrat poskrbel za slastna presenečenja. 

Tudi za jesensko številko Glasila smo vam priskrbeli 
nagradno križanko s prekrasnimi nagradami. Pravilno 
rešene križanke jesenske številke nam v naše uredništvo 
pošljite najkasneje do 2. novembra 2018. Srečno pri 
reševanju in žrebanju!

Uredništvo
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Tudi letošnje leto se je med 20. in 26. avgustom že devetnajsto leto zapored odvijal oratorij. Udeležili so se ga številni otroci iz Občine Šempeter-Vrtojba, kar nekaj pa jih je k nam prišlo tudi iz okoliških krajev. Otroci so se pod budnim očesom animatorjev vsak dan zbirali pred župniščem v Šempetru, kjer so ob prepevanju himne dvignili zastavo, si zatem ogledali igrico, nato ustvarjali pod senco šotora ali na travniku, pojedli kosilo in se na koncu veselo podili za žogo ali s kredami risali spomine. Vsak dan so animatorji pripravili tudi miselne, vodne ali druge igre, v katerih so otroci neizmerno uživali. Ob koncu dneva so se po odpeti himni poslovili. Vsak animator je prispeval svoj del, da smo lahko skupaj risali nasmehe na obraze otrok. Upamo, da bomo lahko tudi prihodnje leto del tako čudovitega tedna. 
 Neža Podbersič

19. junija so v Mladinskem centru Vrtojba 
dobili omarico z novim defiblrilatorjem. 
Omarica je bila kupljena s sredstvi, ki sta jih 
letošnjega aprila na dobrodelnem koncertu 
zbrala KŠTM Šempeter-Vrtojba in Krajevni 
odbor Vrtojba, za defibrilator pa je prispevala 
Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba.
Črt Petrovič

Nekoč zelo priljubljene Igre brez 

meja Alpe Adria so ponovno oživele. 

Dvodnevne igre, ki so se odvijale 12. in 

13. septembra, je organiziral italijanski 

Deželni olimpijski odbor v sodelovanju 

z občinami Gorico, Novo Gorico in 

Šempetrom-Vrtojbo ter olimpijskimi 

komiteji sodelujočih držav Slovenije, 

Hrvaške in Italije. Športne igre oziroma 

Igre prijateljstva so letos potekale ob 

100. obletnici konca 1. svetovne vojne, 

zato so prireditelji izpostavili pomen 

športa, ki povezuje, predaja sporočilo 

miru in prijateljstva. Tekmovanja v petih 

disciplinah, kjer se je pomerilo 150 

mladih do 16 let, so potekala na športnih 

površinah na območju obmejnih občin, 

pri nas na veliki plezalni steni, kjer so 

se med seboj pomerili mladi plezalci, 

pod budnim očesom članov Društva 

ekstremnih športov DEŠ.

M. P. F., Foto: Ivo Podbersič
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Poletje se bliža koncu in ostali 
nam bodo lepi spomini. Kot vsako 
leto smo tudi letos v Zavodu za 
kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Šempeter-Vrtojba 
organizirali Poletje na placu 2018.

Kot je v navadi, se je vse dogajalo 
pred občinsko stavbo Občine 
Šempeter-Vrtojba oz. pred 
Coroninijevim dvorcem ter na 
Trgu Ivana Roba v Šempetru, 
kjer so nastopili Klapa Kampanel 
in za občinski praznik Občine 
Šempeter-Vrtojba Slavko Ivančić in 
Gino&Band.

Poletno dogajanje se je začelo z 
operno predstavo Rigoletto, ki 
je bila uvod v celotno Poletje na 
placu 2018. Sledili so razne otroške 

predstave, koncerti, nastopi plesnih 
skupin …

Dogajanje na placu smo enkrat 
preselili tudi v Športni park 
Šempeter, kjer je potekalo kolesarsko 
tekmovanje, ki mu je sledil nastop 
skupine Rok’n’Band. 

Za polno dozo smeha sta letos 
poskrbela Matjaž Javšnik in Jasna 
Kuljaj, ki sta s svojima nastopoma 
dodobra nasmejala vse prisotne in 
poskrbela za dobro bero pozitivne 
energije. V okviru festivala Blue 
Notte je pred Coroninijevim 
dvorcem nastopila tudi znamenita 
Kaz Hawkins, ki je s svojim 
čudovitim glasom in z nastopom 
navdušila vsakega obiskovalca.

Prosvetno društvo Štandrež nam 
je odigralo komedijo Čaj za dve, 
medtem ko so nam Folklorno 
društvo Gartrož z Mladinskim 
pevskim zborom Šempeter-Vrtojba 
ter uporabniki VDC Nova Gorica 
odpeli in odplesali plesno-glasbeno 
predstavo Poletno spogledovanje.

Za glasbo so letos poskrbeli Y&M, 
domača zasedba Nesesari Kakalulu 
ter skupina Gipsy Groove. Vmes so 
nas obiskali še Gusar Tone s svojimi 
živalicami, Dobra vila Soča in 
Doktor Začetek, ki so poskrbeli za 
naše najmlajše. 

Za odličen zaključek Poletja na placu 
so letos poskrbeli Tinkara Kovač, Big 
Band Nova in Singgirls.

V okviru Poletja na placu 2018 smo 
se v KŠTM Šempeter-Vrtojba trudili, 
da bi vsak obiskovalec v okviru 
programa našel nekaj za svojo dušo. 
Mislimo, da nam je tudi uspelo, 
saj je bil program sestavljen za vse 
generacije.

Ker nam vreme letos ni najbolj 
“pomagalo”, smo nekaj predstav 
premestili v kulturno dvorano v 
Šempetru, ampak so bili kljub 
vsemu vsi dogodki lepo obiskani, 
za kar se vsem obiskovalkam in 
obiskovalcem tudi zahvaljujemo. 

Dejan Koglot,
v. d. direktorja KŠTM

Poletje na placu 2018
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Pred dnevi se je v šempetrski 
občini odvijal izjemen klavirski 
koncert, spremljala pa ga je 
razstava treh umetnikov. Posebnost 
tega dogodka je v tem, da so bili 
umetniki sorodniki ene družine in 
da so koncert posvetili onkološkim 
bolnikom in vsem svojcem, ki so 
se po dolgem času zopet zbrali in 
ustvarili enkraten kulturen dogodek.

O Petri Peršolja smo že pisali. 
Klavir se je začela učiti v rodnem 
Šempetru, potem je odšla po več 
znanja na Dunaj in Nizozemsko. 
Nato je nadaljevala magistrski študij 
v Ameriki, magistrirala na Havajih, 
za doktorski študij pa se je odločila 
iti v Georgio v Kalifornijo.

Tokrat je prišla domov s prijateljem 
iz študija. Že pred odhodom v 
Slovenijo sta se odločila, da v 
Sloveniji izvedeta klavirski koncert 
za svoje drage, ki pa bo posvečen 
onkološkim bolnikom, saj je pred 
dnevi tudi njenemu kolegu in 
dolgoletnemu prijatelju Adamu 
Gravelli umrla mama. Preteklo leto 
se je Adam s Petro pogovarjal, da 
ju bo v Slovenijo spremljala tudi 
njegova družina, da si ogledajo 
ta mali biser sveta. Ker Adamova 
mama tega ni uspela dočakati, so jo 
pripeljali s seboj simbolično in z njo 
prisostvovali koncertu, obiskali pa so 
tudi veliko lepih slovenskih krajev.

Ker ima Petra v družini še nekaj 
umetnikov, so ob tem dogodku 
pripravili tudi razstavo – njena teta 
Verena Novak, njen partner, kipar 
dr. Stipe Miličić, fotografski del pa 
kar Petrina mama, Ingrid Peršolja, 
njen brat Ludvik in stric Vladimir 
Hmeljak. Razstava in klavirski 
koncert sta bila velik čustveni 
dogodek za vse prisotne. Vsi so bili 
ponosni na ustvarjalce, domačine 
in vsi so bili z mislimi pri svojih 
dragih, ki so bili onkološki bolniki. 
S hvaležnostjo so se spomnili tudi 
Horakove, profesorice klavirja na 
ljubljanski univerzi, ki je Petro 
počastila s svojim obiskom na 
njenem prvem ameriškem festivalu 
v Minnesoti. Tudi ona je umrla pred 
kratkim za to zahrbtno boleznijo.

Nabito polna dvorana v 
Coroninijevem dvorcu je doživela 
bučne aplavze, solze in izjemno 
navdušenje. Petra in Adam sta igrala 
klavirske skladbe za dva mladega 
francoskega skladatelja Jeana Paula 
Penina. Zaigrala sta tudi Lisztovo 
“Leta potovanj”. Ker nista želela biti 
turobna, sta na koncu zaigrala še 
Bramsovo “Madžarsko rapsodijo” in 
Rachmaninovo “Italijansko polko”. 
Srečanje prijateljev in sorodnikov 
se je sprevrglo v prisrčno druženje 
in nihče od prisotnih ne bo pozabil 
tega dne v Coroninijevem dvorcu.

Petra ima še leto dni študija do 
naziva doktor. To so leta odrekanja 
in garanja. Študij na tej stopnji stane 
letno 52.000 EUR. Večina študentov 
si vzame kredit in ko konča študij, 
zopet desetletja gara, da študij 
odplača. Petri študij plača univerza, 
vendar mora za to neprestano delati 
s študenti in močno garati, da se v 
študiju dokaže, poleg tega pa si služi 
še denar za preživetje. 

Američani vse življenje od jutra do 
večera samo delajo, zato Petra vse 
bolj razmišlja, da se bo morda vrnila 
domov, saj je potrebno v življenju 
tudi uživati in se posvečati družini. 
Slovenija je tista destinacija, kjer 
se lepo, zdravo in v miru živi. To 
sta ji potrdila tudi Adam Gravelle 
in njegov oče, ki sta prvič videla 
Slovenijo in sta bila povsem 
navdušena. Pravita, da drugo leto 
spet prideta, in obeta se nam že nov 
velik umetniški koncert.

Dora Levpušček

Klavirski koncert in razstava v Šempetru
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Luka, zanima me, če se spomniš, 
kdaj si se prvič srečal z nogometom?

Še sam točno ne vem. Lahko pa vam 
povem, da je bila očetova želja, da bi 
se z bratom ukvarjala z motorji. Sam 
sem pri štirih letih brez težav vozil 
mini moto, ampak zgodba je odšla 
v drugo smer. Brat je začel igrati 
nogomet, kar je vplivalo tudi name, 
zato sem pri 6 letih začel tudi sam, v 
Biljah, seveda.

Kako se spomniš tvojih prvih 
nogometnih dni? 

Spomnim se, da sem bil v začetku 
med mlajšimi. Od sovrstnikov sta 
mi družbo delala Luka Markič 
in Rožle Pirih, ostali so bili vsi 
starejši. Spomnim se, kako sem si 
sam pripravljal nogometno torbo 
za trening, starša pa sta me potem 

peljala, najbrž nista imela druge 
izbire.

Kaj ti je v tem času, ko si bil otrok, 
pomenil nogomet?

Težko rečem vse, ker sem bil otrok, ki 
je rad preizkusil vse mogoče stvari. 
Do 7. razreda sem vzporedno treniral 
tudi košarko, ob začetkih šolskega 
leta pa sem se vpisal še v veliko 
drugih krožkov, tako da je bil vsak 
popoldan polno zaseden. Rad sem 
igral šah. Nogomet pa je le bil tisti 
šport, ki sem ga najbolj vzljubil in z 
njim pridobil največ. Tukaj mislim 
na prijatelje, pa nasploh življenjske 
izkušnje, saj se je potrebno zavedati, 
da ti šport da vse. Srečo, veselje, 
žalost in nenazadnje velikokrat 
občutiš tudi krivico.

Bil si vedno izredno bister in 

pameten fant. Kako si kot otrok, 
mladostnik kombiniral šolo in 
šport? Kako ti je to tako super 
uspevalo?

Sploh ne vem, enostavno sem pri 
pouku skušal biti kar se da pozoren, 
takoj po končani šoli pa naredil 
domačo nalogo. Še danes sem 
mnenja, da če redno opravljaš naloge 
sam, se naučiš največ. Spraševanja 
in testi so potem samo obnova. 
Dejstvo pa je, da mi večjih težav 
šola ni delala. Zato sem bil lahko 
vse popoldneve ali na treningu ali 
šolskem igrišču ali kakšni drugi 
dejavnosti.

Kako se spomniš šolskih dni? 
Kako je tvoje šolanje povezano z 
nogometom? 

Spominjam se jih odlično, naši 
generaciji je namreč uspelo nekaj 
izjemnega. Kot osmošolci (takrat 
zadnji razred) smo osvoji državni 
naslov v nogometu. Zbrani smo bili 
skoraj vsi igralci, ki smo trenirali 
skupaj v Biljah, nekaj pa jih je bilo 
iz Nove Gorice. Kar je bilo najlepše, 
je to, da smo ga osvojili na domačih 
tleh, in sicer v Športnem centru 
HIT. Spomnim se takratnega učitelja 
športne vzgoje, ki se je po osvojitvi 
naslova pobarval v blond (zaradi 
stave). Bilo je res lepo in upam, 
da je v OŠ Ivana Roba to tudi kje 
zabeleženo.

Kaj ti je iz teh šolskih dni 
nepozabno?

Ja, nepozabno je lahko nekaj, kar je 
bilo izjemno lepo ali izjemno slabo. 

Luka Simovič: 

“Delovanje v ND Bilje je zame privilegij s 
povsem normalnimi vzponi in padci.”

V Biljah smo 1. septembra bili priča neverjetnemu nogometnemu spektaklu, ki je v malo vasico 
pripeljal nogometaše, legende svetovnega merila. Tekma pa je “maslo” tudi enega naših občanov, ki 
je že 4. leto na čelu ND Bilje. Z njim se je v Biljah v zadnjih štirih letih zgodilo ogromno stvari, ki 
Biljam pišejo zgodovino. Kot zanimivost – gre za občana naše občine v pravem pomenu besede, saj je 
prvih 17 let svojega življenja preživel v Šempetru, sedaj pa je že 13. leto v Vrtojbi. Z Luko Simovičem 
smo poklepetali o njegovi funkciji in seveda o njegovi nogometni karieri, za katero njegovi kolegi 
pravijo, da je je bilo škoda, saj je bil izjemen nogometaš.
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Osvojitev naslova je definitivno 
ena lepa stvar, smo pa tudi kakšno 
ušpičili in bili potem kaznovani, a o 
tem ne bi preveč. (smeh)

No, mogoče ena simpatična zgodba. 
Ko je v četrtem razredu mama odšla 
na pogovorne ure, je bilo to ravno 
na dan, ko smo dobili vrnjen spis 
pri slovenščini. Ker sem s takratno 
učiteljico 4. razreda imel posebno 
“dober” odnos, sem jo prepričal, da 
mami reče, da sem dobil dvojko. 
Ko sem prišel domov, je bila mama 
malo v skrbeh, pa ne zato, ker bi bila 
dvojka tragedija, a teh ocen resnično 
ni bila vajena. Šele ko sem ji pokazal 
spis z oceno 5, je videla, da gre za 
potegavščino. (smeh)

Kaj tebi pomenijo Bilje? Katere misli 
te obdajo, če pomisliš na Bilje?

Bilje mi pomenijo kraj, v katerega 
sem vedno rad zahajal, in kraj, ki je 
ogromno mladim nogometašem dal 
možnost, da igrajo nogomet in skozi 
nogomet spoznajo veliko prijateljev. 
Pomembno pa je tudi to, da je vsak 
otrok na igrišču otrok, ki ni na cesti. 
Tukaj ne mislim samo na nogomet. 
Definitivno pa ob misli na Bilje 
občutim veliko topline in pozitive 
in zelo zelo redko karkoli slabega. 
Zagotovo pridejo trenutki, ko se 
vprašaš, kaj ti je tega treba, a zgodi se 
redko.

Kdaj si končal kariero in zakaj?

Končal sem jo pri 23 letih, ko smo 
s člansko ekipo prišli ponovno v 
tretjo ligo. To je bila tretja sezona, ki 
sem jo odigral v ND Bilje, istočasno 
pa sem opravljal funkcijo sekretarja 
in enostavno se je poleg študija 
nabralo preveč stvari. Odločil sem 
se, da preneham z igranjem. Malce 
je tudi nelagodno, saj si v slačilnici 
v vlogi igralca, po drugi strani pa 
spadaš med “vodilne” v klubu, kar 
je mogoče tako zame kot za ostale 
igralce neprijetno.

Slišala sem, da si bil izjemen 
igralec. Te je kdo prepričeval, da ne 
odnehaš?

Veliko oseb ni podpiralo odločitve, 
predvsem z vidika starosti 
in nenazadnje tudi igralskih 
sposobnosti, ampak sam pri sebi 
se zaveš, da nogometa ne igraš več 
toliko s srcem kot nekoč, pa ne 
zato, ker ga nimaš več rad, ampak 
misli na treningih in tekmah so bile 

istočasno pri organizaciji tekem in 
ostalih zadevah, ki me kot igralca ne 
bi smele zanimati ali skrbeti. Lažje bi 
bilo, da bi takrat igral za drugi klub, 
kjer bi enostavno igral samo tekmo in 
prišel na trening, v Biljah pa skrbel 
za drugo. A kot rečeno, časa ni bilo.

Leta 2014 si postal najmlajši 
predsednik Bilj, aktiven pa si bil 
vedno tudi prej. S kakšnimi cilji 
si prevzel to funkcijo, kaj se je do 
sedaj že uresničilo in kakšni so cilji 
za naprej?

Res je, po štirih letih v vlogi 
sekretarja sem postal predsednik, 
predvsem z namenom, da se v ND 
Bilje nadaljuje dobro delo z mladimi, 
v mislih pa sem imel tudi močno 
željo, da naredimo korak naprej tudi 
s člansko ekipo. Moram priznati, da 
smo v zadnjih štirih letih naredili 
ogromen napredek v načinu dela, 
povečali smo število otrok in s tem 
tudi trenerjev, s člani pa dosegli celo 
preboj v drugo ligo. S kadeti in z 
mladinci smo trenutno v drugi ligi, 
največji neuspeh pa je definitivno 
izpad iz prve lige s selekcijo U15. 
Veliko smo naredili na infrastrukturi, 
pridobili smo novo igrišče z umetno 
travo, je pa še veliko dela, da bi prišli 
do točke, kjer bi bil sam zadovoljen.

Kakšna je zate funkcija 
predsednika?

Zase lahko rečem, da ne hodim v 
Bilje v kravati in ne dajem samo 
navodil, ampak tudi sam postorim 
veliko dela. Tako fizičnega kot 
pisarniškega. Lagal bi, če bi rekel, da 
me funkcija ne zadovoljuje, ker me 
potem tam ne bi bilo, so pa absolutno 
tudi trenutki, ko se vprašaš, kaj ti je 
tega treba. Odkar imam družino, se 
sprašujem, če je vse to zapostavljanje 
v redu, ampak na srečo imam doma 
razumevanje, podporo in pomoč, 
tako da je vse skupaj lažje. Generalno 
gledano lahko rečem, da je delovanje 
v ND Bilje zame privilegij s povsem 
normalnimi vzponi in padci.

Bilje so poznane tudi po dobrodelni 
tekmi, ki je letos dosegla vrhunec …

Dobrodelna tekma je ena od stvari, 
na katero smo v ND Bilje zelo 
ponosni. Leta 2010 se je Slovenija 
uvrstila na SP v Južni Afriki. Na 
prvenstvu sta barve Bilj zastopala 
Valter Birsa in Tim Matavž, s 
katerima smo se dogovoril, da 
bosta pomagala pri vzpostavitvi 

nogometne šole v ND Bilje. Z njunim 
strinjanjem smo se po prvenstvu 
odpravili do takratnega predsednika 
vlade Boruta Pahorja, predstavili 
idejo o dobrodelni nogometni tekmi 
in prosili za častno pokroviteljstvo. 
Tudi predsednik je bil navdušen 
in tako so se začele priprave. Ker 
smo videli, da ima dogodek poleg 
dobrodelne note tudi pozitiven odziv 
med ljudmi, smo s tem nadaljevali 
iz leta v leto. Lestvico smo si skušali 
vsako leto postaviti višje in višje in 
tako leta 2015 gostili celo monaškega 
kneza. Takratne tekma je bila nekaj 
posebnega in prvi pravi vrhunec. 
Ker je organizacije tekme za društvo 
izjemno velik zalogaj (organizacijski, 
finančni), smo se odločili za enoletni 
post, in sicer z namenom, da bo 
naslednja tekma še večji presežek. 
In letos se je zgodila največja 
dobrodelna tekma v zgodovini 
Slovenije. Zbralo se je ogromno 
gledalcev, z osebno podporo 
Aleksandra Čeferina in ostalih 
partnerjev pa smo uspeli privabiti 
nekoč največja imena svetovnega 
nogometa. Vse skupaj je imelo zelo 
plemenit namen – pomoč otrokom. 

Čeprav nas je organizacija dodobra 
zdelala in smo v velikem številu 
zadnjih 10 dni dobesedno garali, 
je vse skupaj bilo poplačano. Celo 
vreme je zdržalo, saj je kljub obilnim 
padavinam točno ob prihodu vseh 
igralcev v Bilje posijalo sonce. 
Izgledalo je, kot da dejansko nekdo 
bedi nad nami in nam pomaga, saj 
je zvečer, uro po tem, ko so igralci 
odšli, ponovno začel padati dež. 
Izjemno!

Lara Soban

Luka, sin Mark in Aleksander Čeferin 
na dobrodelni tekmi v Biljah.
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Kako bi opisal tvoje delo in kdaj si 
začel z ustvarjanjem?
 
Rojen sem bil v Vrtojbi leta 1949, 
sem diplomirani inženir strojništva 
in sem se takoj po diplomi 
preusmeril na področje informatike. 
Kot poznavalec računalništva in 
programiranja sem začel v 80 letih v 
svojem prostem času razvijati projekt 
z namenom raziskave ustvarjalnih 
možnosti računalnika na področju 
likovnega ustvarjanja. Razvil sem 
vrsto računalniških programov, ki 
na osnovi matematičnih algoritmov 
ustvarjajo abstraktne likovne podobe 
na ekranu. Ustvarjalni pristop 
je v svetu poznan pod imenom 
Generative Art.

Kaj je Generative Art?
 
Generative Art je kreativna 
metoda, ki z uporabo informacijske 
tehnologije simulira človekov 
ustvarjalni proces in se uporablja za 
iskanje novih rešitev v arhitekturi, 
urbanizmu, industrijskem 
oblikovanju, likovni umetnosti, 
glasbi, besedni umetnosti in na 
drugih področjih človekovega 
ustvarjanja. Pod tem pojmom se v 
literaturi razume predvsem področje 
likovne umetnosti, kjer avtorji 

razvijajo svoje lastne računalniške 
programe, ki ob zagonu razvijejo 
nenavadne kreativne sposobnosti 
in se odražajo v nepredvidljivih in 
neponovljivih likovnih podobah. 
Z likovnega vidika so to predvsem 
slike abstraktnega tipa, morebitne 
asociacije na podobe iz realnega 
sveta pa so zgolj naključne. 
Posebna smer te umetnosti pa se 
ukvarja tudi s figuraliko, ki zahteva 
drugačen pristop do programiranja. 
V samem procesu ustvarjanja igra 
računalnik odločujočo vlogo, saj 
se iz poslušnega orodje pretvori v 
kreativnega partnerja. Za generativni 
ustvarjalni pristop so značilne štiri 
faze: osnovna zamisel, kodiranje 
programa, proces in selekcija 
rezultatov. Razen procesa, ki ga 
izvaja računalnik več ali manj 
avtonomno in v sklopu katerega 
se ustvari novo likovno delo, so 
vse ostale faze v domeni človeka. 
Selekcija rezultatov je potrebna 
zaradi velike množice rezultatov, 
ki jih ponudi računalnik. Tako 
ustvarjene računalniške slike se 
lahko v različnih velikostih tiskajo 
na različne materiale, kot so papir, 
platno, svila in drugi.

Ali sam ustvarjaš programe, ki 
izdelujejo slike?
 
Kot je iz predhodnega opisa 
razvidno, mora biti avtor predvsem 
programer in razvijati svoje lastne 
programske rešitve, saj lahko le 
na ta način doseže veliko stopnjo 
izvirnosti. Bistveni del vsakega 
programa so programski algoritmi, 
ki s pomočjo matematike določajo 
bistvene elemente slike, kot 
so barve, oblike, kompozicija, 
struktura, tekstura in drugo. Svoje 
prve programe sem razvil v 80 
letih, ko je bil dostopen prvi hišni 
računalnik. To je bil Commodore, ki 
je imel vgrajen preprost programski 

Slike domačega umetnika na 
mednarodnih konferencah širom po svetu

jezik “basic”. Tako so nastale prve 
geometrijske abstrakcije. Ker barvni 
tiskalniki še niso bili dostopni, je 
razvoj nekaj časa stagniral vse do 
sredine 90 let. Šele barvni tiskalniki 
in naprednejši programski jeziki so 
ponovno pognali razvoj, ki se vse 
do danes ni ustavil in se pospešeno 
nadaljuje. 

So torej tvoji programi tudi zate 
uganka in ne veš, kaj ti bodo 
dejansko prinesli?
 
Natančno tako. Ker formule 
sestavljam precej po posluhu, nikdar 
ne vem, kaj bo nastalo. Včasih sem 
prijetno presenečen, še večkrat pa 
razočaran in eksperimentiram dalje.

Kje te lahko najdemo, vidimo, 
slišimo?
 
Svoja dela običajno predstavljam 
na samostojnih ali skupinskih 
razstavah, organiziram predstavitve, 
predavanja in delavnice, kjer lahko 
prisotni v živo vidijo, kako nastajajo 
slike, vedno nove, nepredvidljive 
in neponovljive. Pred leti sem se 
tudi večkrat udeleževal konferenc 
na tematiko Generative Arta, ki so 
se odvijale v Milanu, kjer sem imel 
priložnost spoznati druge avtorje 
iz celega sveta. Občasno sodelujem 
tudi na slikarskih kolonijah, vendar 
imam tam določene težave, saj 
svojega dela na lokaciji kolonije 
ne morem dokončati oz. natisniti. 
Če pravila dovoljujejo, se običajno 
dogovorim, da prinesem svoje delo 
vnaprej ali pa naknadno. Tako že 
vrsto let sodelujem na Sinjem vrhu, 
kjer se vsako leto zgodi dobrodelna 
slikarska kolonija “Umetniki za 
Karitas”.

Kaj pa publika – kaj jo najbolj 
zanima, kaj te obiskovalci 
največkrat vprašajo?
 

O Bogdanu Sobanu kot umetniku, njegovi zgodbi in procesu nastajanja njegovih del smo v Glasilu 
že lahko brali. V zadnjem letu pa se njegova izvrstna dela zelo pogosto pojavljajo tudi na svetovno 
priznanih matematičnih konferencah širom po svetu. Svoja občutja o tem izjemnem dosežku in 
delih, ki že vrsto let nastajajo izpod njegovih rok preko algoritmov lastnih računalniških programov, 
nam je na vroč poletni dan z veseljem predstavil Bogdan Soban, umetnik z dušo in s srcem. 
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Največkrat me sprašujejo, kako 
je možno, da je vsa stvar tako 
naključna, kako definiram barve, 
oblike in druge elemente slike. 
Zanima jih tudi, kako od digitalne 
slike na ekranu pridem do slike 
na slikarskem platnu, napetem na 
podokvir, kjer se pravzaprav srečam 
s klasičnimi slikarji.

Kako pa si prišel do mednarodnih 
matematičnih konferenc?
 
V novejšem obdobju sem se precej 
posvetil tudi matematičnemu 
ozadju mojih programov, kar 
me je pripeljalo na Univerzo na 
Primorskem, kjer sem imel v Kopru 
dve predavanji. To poglabljanje v 
matematiko me je vzpodbudilo, 
da sem se začel prijavljati na 
svetovna srečanja matematikov; to 
so predvsem Bridges konference in 
JMM (Joint Mathematics Meetings) 
srečanja. V sklopu teh dogodkov, ki 
so vsako leto na različnih koncih 
sveta, se organizira tudi razstava 
matematične umetnosti. Prijavljena 
dela ocenjuje strokovna komisija in 
morajo biti tako po videzu kot po 
programski zasnovi matematično 
podprta. Če je delo sprejeto, se 
natisne na ustrezen format, zalepi 
na trdno podlago in v paketu pošlje 
na konferenco. Organizator poskrbi 
za bogat fotografski material z vsake 
razstave. Ker se ta dela ne vračajo, se 
po razstavi prodajajo na dobrodelnih 
avkcijah, kjer se zbirajo sredstva 
za pomoč študentom. Doslej sem 
sodeloval na šestih konferencah, in 
sicer v naslednjih mestih: Seattle, 
Helsinki, Atlanta, Waterloo, San 

Diego in nazadnje Stockholm. 
(prilagam po en primer slike z vsake 
razstave).  

Kakšen pomen ima matematika v 
vsej tej zgodbi?
 
Matematika ima v tej zgodbi 
odločujočo vlogo, saj se z njeno 
pomočjo definira vse elemente slike. 
Znotraj programskih algoritmov se 
nahajajo bolj ali manj kompleksne 
matematične formule, ki pravzaprav 
preračunavajo barvo točke, ki 
se trenutno riše. Tu bi omenil še 
naključna števila, ki celotnemu 
sistemu dajejo potrebno naključnost 
tako, da so zadeve vedno drugačne 
in se nikdar ne ponavljajo. Zanimiva 
je tudi genska koda (genom), ki 
se v obliki množice naključnih 
števil ustvari na začetku vsakega 
programskega ciklusa in pravzaprav 
definira, kakšen “organizem” se bo 
rodil.

Kot umetnik si za marsikoga 
izjemno zanimiv …
 
Pred leti je študent David Rebernik 
na Pedagoški fakulteti v Mariboru 
napisal diplomsko nalogo z 
naslovom “Sodobne umetniške 
prakse v delih Bogdana Sobana in 
v lastnih delih”, kar mi je bilo v 
veliko veselje. Imel sem tudi nekaj 
izkušenj z neko ameriško družbo, ki 
se ukvarja z razlago sanj. Zanje sem 
naredil program, ki je iz kratkega 
teksta (opisa sanj) generiral neko 
sliko, ki naj bi dodatno obogatila 
njihovo razlago sanj. Pred kratkim 
sem se udeležil kreativnega kampa 

z glasbeno skupino, ki svoja dela 
objavlja pod imenom “Alchemical 
Playgrounds”. Jaz sem predvajal 
moje slike in skupina je po njih 
improvizirala glasbo. Bilo je 
zanimivo doživetje.

Na katero sliko si najbolj ponosen? 
 
Za sliko bi se težko odločil, saj jih 
je v mojih arhivih preveč, sem pa 
izjemno ponosen na enega od mojih 
prvih programov z imenom Creator, 
ki me vedno preseneča. Zaradi 
večnivojskih programskih algoritmov 
zna narisati 4800 tipov različnih 
slik. Vsak tip slike pa se spet pojavlja 
vedno drugačen. Zanimivo je to, da 
vseh tipov slik sploh še nisem videl, 
ker bi to za sistematični pregled 
trajalo preveč časa. Vedno se pustim 
presenetiti. 

Zagotovo imaš za prihodnost že 
nove načrte in cilje …

Tu bi omenil moje poskuse, kako 
iz slike ustvarjati glasbo. Prve 
brezuspešne poskuse sem naredil že 
pred desetletjem, tokrat pa je nekaj 
“ratalo”. Razvil sem program, ki 
generira sliko (ali uvozi obstoječo) 
in nato na osnovi teksture in barve 
generira tone različnih frekvenc 
in dolžin ter v različnih taktih. Za 
boljši rezultat bi potreboval vsaj 
nekaj glasbene izobrazbe. Žal sem 
pri glasbi omejen z možnostmi, ki mi 
jih nudi programski jezik.
 
Nika Birsa Vidmar
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Bele peščene plaže, kristalno čisto 
morje, palmova drevesa, tiho 
valovanje Indijskega oceana … vse to 
in še več so čudoviti Maldivi. 

O Maldivih

Državo sestavlja približno 2000 
majhnih koralnih sanjskih otočkov, 
posutih jugozahodno od Indije. 
Čeprav naj bi bila med aprilom in 
oktobrom deževna doba, so Maldivi 
primerni za obisk skozi vse leto, saj 
se temperature ves čas gibljejo okoli 
30 ºC, po manjši plohi pa takoj posije 
sonce. Gre za strogo muslimansko 
državo, nudizem je prepovedan, 
alkoholne pijače in svinjina pa so 
turistom vendarle na voljo. In četudi 
je denarna valuta maldivska rufija, 
je plačevanje z dolarji vsakodnevna 
praksa. Tudi na Maldivih lahko 
najdete nastanitve v različnem 
cenovnem razponu, vendar cenene 
nastanitve niso priporočljive – 
najprej zato, ker so takšne nastanitve 
običajno na otokih, ki niso ravno 
rajski, ampak so namesto s peskom 
obdani s skalami ali polni smeti, 
predvsem pa zato, ker je sanjsko 
destinacijo, kot so Maldivi, nujno 
doživeti v vsej svoji polnosti, 
razvajanju in uživanju v presežkih. Z 
otoka, na katerem je glavno letališče, 
lahko na izbran otoček pridete na 
dva načina. Na bližnje otoke s speed 
boatom v zelo kratkem času, na tiste 
bolj oddaljene pa s hidroplanom. 
Polet z letalom, ki pristane na vodi, 
sicer ni ravno poceni, lahko pa z 
njega vidite množico koralnih otokov 
z luksuznimi resorti na kopnem in 

vodi, posejanih v 26 koralnih atolov. 
Edinstveno doživetje!

Paradise Island Resort & Spa 5* 

Rajski resort na otoku Lankanfinolhu 
je bil najina destinacija že drugič. 
Prvič leta 2011, ko sva si po 
odkrivanju Šrilanke privoščila 
razvajanje in počitek na tem koščku 
sveta, drugič pa letos, ko sva nanj 
pred raziskovanjem vročega Dubaja 
odpeljala še najino 2-letnico. Tudi 
tokrat smo bivali v hišici na plaži 
– v senci palm, le nekaj korakov 
od turkiznega morja, s pogledom 
na vile na vodi, ki z zasebnimi 
jacuzzijem, teraso, ležalniki in še s 
čim privabljajo goste z najdebelejšimi 
denarnicami … Na otoku so na voljo 

tudi različni manjši športni objekti; 
fitnes, mini dvorana za namizni 
tenis, igrišče za tenis, otroška igrala, 
bazen in še kaj bi se našlo, ozke 
poti med hišicami na otoku in vodi 
pa so več kot primerne za jutranji 
ali večerni sprostitveni tek. Ta del 
Maldivov za surfanje ni primeren, saj 
je morje izjemo mirno, zato morate 
ljubitelji tega športa izbrati bolj 
vetrovne predele. Najbolj vabljiv je 
na otoku zagotovo center razvajanja 
Araamu Spa, kjer vas na prostem 
ob šelestenju palminih listov in v 
objemu aromatičnih vonjav razvajajo 
z raznovrstnimi sproščujočimi 
masažami, s tretmaji, z jacuzziji, s 
savnami, z zeliščnimi kopelmi, s 
terapijami, s pilingi, z manikiro … ko 
bi se le lahko čas ustavil …

Maldivi … 
raj na Zemlji …
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Kaj početi na Maldivih?

Na Maldivih je v zraku čutiti 
mešanico prestiža in preprostosti. 
Narava jemlje dih. Tam vam 
nikoli ne bo dolgčas. Sploh, če ste 
zaljubljeni v poležavanje na plaži, 
branje odličnih knjig, nabiranje 
snežno belih školjkic … Pa tudi 
sicer – “snorkljanje” med tisočimi 
vrstami tropskih ribic, ki živijo 
v topli in kristalno čisti vodi, je 
neprecenljiva izkušnja. Pisan in 
čaroben podvodni svet vas zagotovo 
ne bo pustil ravnodušne. Privoščite 
si lahko vožnjo s kajaki, se z ladjico 
podate na sosednje otoke ali ob 
sončnem zahodu v objektiv lovite 
delfinje družine. Posebno doživetje 
je zagotovo tudi hranjenje morskih 
listov in morskih psov, večere 
pa vam popestrijo plesni ritmi v 
družbi mamljivih koktejlov. In če bi 
radi za trenutek okusili še mestno 
življenje, se lahko odpravite na 
ogled majhnega, prenatrpanega in 
rahlo kaotičnega glavnega mesta 
Male. Tu plaž z razglednic ne boste 
našli, lahko pa se boste sprehodili 
med raznobarvnimi bloki v precej 
umazanih ulicah, obiskali narodni 
muzej ali katero izmed mošej. 
Država je varna, domačini pa 
izjemno prijazni, gostoljubni in 
ustrežljivi. Čeprav revni, turiste 
razvajajo na vsakem koraku!

Hrana in pijača

Na otoku trgovine s hrano ne boste 
našli, zato si je ob namestitvi nujno 
rezervirati vsaj polpenzion, za tiste 
malo bolj lačne pa polni penzion. V 

glavni restavraciji je izbira bogata, 
raznovrstna in izjemno okusna. 
Našli boste lokalne specialitete, 
indijsko hrano, različne vrste juh, 
kruha, testenin, zelenjave … lačni 
zagotovo ne boste! Večina hrane je 
že pripravljene, določene jedi pa 
pripravljajo pred vami in izključno 
za vas. Na svoj račun pridejo tudi 
sladkosnedi – sladic je ogromno 
in težko je izbrati najboljšo. In 
kaj je lahko boljšega kot lokalno 
pridelano sveže tropsko sadje? 
Kokos, banane, mango, papaja in 
ananas so v primerjavi s sadjem, 
ki pride v Evropo, neverjetno 
okusnejši. Paradise Island Resort 
& Spa za zahtevnejše goste 
ponuja tudi restavracijo z morsko 
hrano, restavracijo s sušijem in 
restavracijo z italijansko hrano. Vse 
tri so narejene po principu vile na 
vodi, zato ima kosilo ali večerja 
v tem ambientu edinstven čar – 
temu primerne so tudi cene jedi. 
Osvežite se lahko v Athiri baru, 
ki je edini bar na otoku. Izjemno 
ustrežljivi natakarji z vseh koncev 
sveta vam poleg ostale ponudbe 
pripravijo najboljše koktejle ali 
sveže sadne sokove. Priporočljivo je 
piti ustekleničeno vodo. Čas lahko 
zapravite še v mini trgovinici s 
spominki, denar pa v mini zlatarni, 
polni nakita in diamantov.

Še nekaj zanimivosti 

Viza za obisk Maldivov, te najmanjše 
azijske države, ni potrebna, prav 
tako se vam ni treba cepiti, časovna 
razlika pa je +4 ure. Mrčesa in 
drugih nadležnih živali praktično 

ni, obiskali vas bodo lahko le 
kakšna manjša ptica in raznobarvni 
mini kuščarji. No, le v morju lahko 
doživite manjši šok, saj majhni 
nenevarni beli morski psi večkrat 
dnevno pridejo prav do obale in 
plavajo z vami …

Rajski otoki – kako dolgo še?

Strastni popotniki veste, da je svet 
poln čudovitih krajev in očarljivih 
mest. Marsikje najdemo prelepe 
plaže, gotovo pa je nekaj – ko 
obiščemo Maldive, nam redkokatera 
plaža, čeprav z belim peskom in 
s palmami, izpolni pričakovanja. 
Gladina vode naj bi se zaradi 
podnebnih sprememb na Maldivih 
vsako leto dvignila za 0,9 cm. Ker pa 
je 80 odstotkov od vseh otokov od 
gladine vode višjih le za dober meter, 
znanstveniki napovedujejo, da bodo 
Maldivi čez 100 let popolnoma 
nenaseljivi. Že sedaj je glavno mesto 
obzidano s 3 m visokim obzidjem, ki 
so ga gradili kar 14 let. Preučevanju 
okolja namenjajo na Maldivih 
posebno pozornost in mu dajejo 
velik poudarek tudi v šolah – upajo, 
da jim bo s preventivnimi ukrepi 
uspelo preprečiti izginjanje otokov.

In če boste vaše naslednje počitnice 
preživeli na tem rajskem otočju … 
naj bodo čarobne, kot so čarobni 
Maldivi.

Nika Birsa Vidmar
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V medijih in na socialnih omrežjih 
se že širi novica o izjemnem dosežku 
V.I.P. Dance plesalcev na evropskem 
prvenstvu v breakdanceu, ki je 
potekalo 29. junija 2018 v nemškem 
Bremerhavnu. Osvojili so kar dve 
zlati, eno srebrno in eno bronasto 
medaljo. “Omenjene medalje poleg 
uspeha za nas pomenijo potrditev, 
da smo na pravi poti, tako kot tudi 
ostali uspehi in podvigi, na katere 
smo prav tako izjemno ponosni,” 
pravijo.

V V.I.P. Dance klubu pa nikoli ne 
zaspijo na lovorikah, temveč se 
nenehno razvijajo in napredujejo. 
V skupini aktualnih svetovanih 
prvakov Go-Breakers Juniors 
so namreč v letošnji sezoni 
nekateri člani prestopili v člansko 
konkurenco, zato so se letošnji 
sestavi pridružili trije novi plesalci, 
ki pa so se morali pred prestopom v 
skupino soočiti s posebnimi izzivi.

Ambiciozni plesalec Matic 
Ruter je začel poleg breakdancea 
redno trenirati tudi akrobatiko. 
Udeležil se je zimskih priprav in 
številnih nastopov v skupini. Z 
izpolnjevanjem pogojev plesno-
športne šole V.I.P. Dance se je 
letos tudi prvič udeležili uradnih 
tekmovanj v skupini Go-Breakers 
Juniors.

Nadobudni plesalec Raf Mužič je 
mesec dni pred tekmovanjem sprejel 
izziv, da se bo zaradi prekomerne 
telesne teže držal diete. Uspešno 
opravljen izziv mu ni omogočil le 
sodelovanja na tekmovanjih, temveč 
tudi dobre rezultate. Pravi, da se bo 
nasvetov trenerja Edija držal tudi v 
prihodnje.

Najbolj pogumen V.I.P. plesalec Lan 
Gorjup zaradi strahu ni želel na 
večdnevna tekmovanja, priprave oz. 
potovanja s soplesalci. Tokrat pa je 
na evropsko prvenstvo odšel brez 
spremstva sorodnikov. Kljub nekaj 
solzam, je zadovoljno in pogumno 
opravil izziv. Sedaj si že močno želi 
izleta na svetovno prvenstvo na 
Poljsko, ki bo potekalo oktobra 2018.

Naši V.I.P. Dance plesni akrobati so z 
znanjem, izkušnjami in zaupanjem 
vase povsem prepričali sodnike 
državnega prvenstva, ki je potekalo 
25. 6. 2018 v športni dvorani 
Medvode. Na zmagovalne stopničke 
so se povzpeli kar 5-krat, od tega kar 
2-krat na najvišjo.

Nova ekipa plesne skupine Go-
Breakers Juniors, ki jo sestavljajo 
tečajniki V.I.P. Dance iz Nove Gorice 
in okolice, je v kategoriji breakdance 
skupine mladinci ubranila lanski 
naslov državnih prvakov. Drugo 

mesto v isti kategoriji je zasedla 
skupina Dragons Breakers, ki jo 
sestavljajo tečajniki V.I.P. Dance iz 
Ljubljane. V konkurenci 28 solistov 
so prvih 5 mest zasedli breakdancerji 
iz plesno-športne šole V.I.P. Dance. 
1. mesto Andraž Zalar (Martinjak, 
Cerknica), 2. mesto Matic Ruter 
(NG), 3. mesto Jaka Zorn (Vogrsko, 
NG), 4. mesto Andraž Lekše (LJ), 5. 
mesto Dilan Mužič (Banjšice, NG).

V članski konkurenci 30 breakdance 
solistov je vsem dobro poznani, do 
sedaj nepremagljivi in nedvomni 
favorit Tomi Činej žal tokrat 
izgubil battle v četrtfinalu ter 
na koncu pristal na 5. mestu. 
Tekmovanje zahteva veliko energije 
in osredotočenosti, kar pa je zaradi 
številnih projektov doma in po svetu 
Tomiju načelo moči, saj ga je, kljub 
visokemu nivoju znanja, na poti do 
zmage premagala utrujenost. Pri 
regeneraciji in obnovi energije mu 
je po tekmovanju v vlogi športnega 
terapevta pomagal brat Edi ter mu 
omogočil kakovostno pripravo na 
evropsko prvenstvo. Tomi je svoj 
rezultat z državnega prvenstva 
popravil na evropskem prvenstvu v 
Bremerhavnu ter ponovno dokazal 
svojo premoč in osvojil naslov 
evropskega prvaka!

Plesno-športna šola V.I.P. Dance je 
že velikokrat dokazala, da lahko 
neglede na predznanje ali talent 
posameznika prav vsak plesalec 
napreduje od popolnega začetnika 
do profesionalnega plesalca. V 
11 letih delovanja so namreč 
izobrazili in razvili veliko dobrih, 
če ne celo vrhunskih plesalcev, 
ki sedaj samostojno nadaljujejo 
svojo trenersko in/ali tekmovalno 
plesno kariero. To je razlog, da V.I.P. 
Dance slovi po izjemni kvaliteti 
storitev in pravem poslanstvu. 
Slednje potrjujejo tudi tekmovalni 
dosežki, saj so nove generacije V.I.P. 
Dance plesalcev tudi na evropskem 
prvenstvu posegle po najvišjih 
mestih.

Skupina Go-Breakers Juniors je 
na evropskem prvenstvu zmagala, 
mladinci pa so se izjemno izkazali 
v kategoriji solistov: Jaka Zorn je 

Plesalci kluba V.I.P. Dance so zopet 
blesteli na stopničkah
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V sezoni september 2018–junij 
2019 se v prostorih nad lekarno 
Nova (pri Hoferju) v Šempetru 
pri Gorici odvija nova, že tretja 
sezona INTINITI dejavnosti, 
ki jih vodim Urška Merljak; 
specializantka integrativne 
psihoterapije, univ. dipl. 
pravnica, mediatorka in plesalka. 
Svoje delo v podjetju INTINITI, 
psihoterapija, mediacija in ples, 
s. p., baziram na celovitem 
konceptu: telo-čustva-um-duša-
zavest. 

Koncept INTINITI temelji na 
treh stebrih, ki skupaj omogočajo 
razvoj polnosti dela v bogato 
celoto. Delavnice se odvijajo 
v prepletanju med afriškimi 
ritmi, s katerimi spoznavamo 
telesno in socialno inteligenco, 
prvinskost, čutenje in se 
prizemljujemo z naravnimi ritmi, 
psihoterapevtsko znanostjo, ki 
nam omogoča razumevanje ego 
strukture človeka in krepitev 
čustvene inteligence, ter čuječim 
trenutkom, ki nam razkriva 
skrivnosti doživljanja trenutka 
tukaj in sedaj ter odpiranje srčni 
inteligenci.

Vse večja izolacija in odtujenost v 
naših telesih in družbah pogosto 
povzročata čustveno, duševno 
ali telesno bolezen. Skozi pristno 
ustvarjeno, avtentično gibanje se 
ponovno povežemo s sabo, kjer 
poteka naravno zdravljenje ter 
se izboljšata duševno in telesno 
počutje. Ko v celoti prebudimo 
zavedanje v sedanjem trenutku in 
sočutno sprejmemo “vse, kar je”, 
lahko občutimo polnost in živost 
življenja ter v tem sproščeno 
uživamo. 

Na INTINITI čuječem plesu, ki 
poteka vsako drugo sredo med 
19.00 in 21.00, boste vodeni skozi 
sklop različnih čuječnostnih vaj, 
ozavestili dihanje in posamezne 
dele telesa, čemur bo sledilo bolj 
svobodno plesno izražanje ob 
spremljavi navdihujoče glasbe. V 
prisotnosti trenutka bomo iskali 
bolj avtentičnega sebe in stik 
s svojim prirojenim naravnim 

potencialom. Vključili bomo 
relaksacijske vaje, pa tudi izražanje s 
pisanjem in z risanjem ter z drugimi 
kreativnimi mediji. Posebnost 
srečanj INTINITI čuječega plesa 
– skupine Plesni pogovori, ki se 
odvijajo vsako drugo sredo med 
17.00 in 19.15, je, da trenutnemu 
notranjemu doživljanju, temu, kar 
“v trenutku je”, temu, kar se med 
plesom in v skupini odpre, v obliki 
čustev, misli in telesnih senzacij 
damo možnost, da se izrazi ne le 
preko telesnega giba, temveč tudi z 
verbaliziranjem in reflektiranjem v 
skupini. Usmerjeno delo s plesno-
gibalnim izražanjem omogoča rešitev 
tudi čustvenih blokad, ki so se 
zgodile v zgodnjih fazah življenja, 
trenutnih življenjskih izzivov 
in razbremenitev vsakodnevnih 
stresnih situacij. Izhajamo iz 
modrosti telesa in trenutka, 
nikakršno predznanje ni potrebno.

Številne raziskave so pokazale, da 
so učinki čuječnosti med drugim 
večja kvaliteta življenja, izboljšanje 
počutja in imunskega delovanja, 
pospešeno zdravljenje, zmanjšanje 
stresa, anksioznosti in depresivnosti, 
povečana zmožnost sproščanja in 
doživljanja občutka miru, večja 
uspešnost na delovnem področju, 
kvalitetnejši partnerski in drugi 
odnosi, starševstvo in vzgoja itd. 

Za več informacij, podatke o 
ceni, ugodnostih za študente, 
brezposelne in upokojence, načinu 
dela ter prijavo me kontaktirajte 
preko e-pošte info@intiniti.si 
ali urska.merljak@gmail.com ali 
preko tel. št. 041 238 552. Prva 
izkušnja na INTINITI čuječem 
plesu je brezplačna, pred vstopom 
pa se lahko opravi individualno 
brezplačno srečanje, kjer skupaj 
preverimo vaše cilje, pričakovanja, 
področja, na katerih želite delati 
oz. osebnostno rasti. Srečanja se 
lahko dopolnjuje in nadgrajujejo z 
individualno psihoterapijo, ki jo 
opravljam v istih prostorih ali preko 
Skypa v terminih po dogovoru.

Urška Merljak

INTINITI dejavnosti v 
Šempetru pri Gorici

zasedel 2. mesto, 3. je bil Andraž 
Zalar, 7. mesto je osvojil Matic Ruter, 
20. mesto Dilan Mužič in 23. mesto 
Raf Mužič.

Zahvala za vse tekmovalne dosežke 
gre najprej staršem vseh plesalcev, 
ki zaupajo procesu izobraževanja 
in vzgoje plesno-športne šole 
V.I.P. Dance. Čestitke gredo vsem 
plesalcem in njihovim trenerjem, 
še posebej trenerjema Ediju in 
Tomiju Čineju, ki skozi plesno leto 
svoje tečajnike bogatita s svojim 
vzorom, s smernicami, s spodbudo 
in z učenjem zmagovalnih plesnih 
korakov. Kreator zgodbe o uspehu, 
idejni vodja ter lastnik plesne šole 
Edi Činej pa je tisti, ki publiko, 
starše in sodnike vsako leto znova 
navduši z izjemnimi tekmovalnimi 
koreografijami svojih plesalcev, 
katere vedno znova požanjejo 
najglasnejše aplavze.

V.I.P. dance
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V Športnem društvu Mark Šempeter 
ne počivamo, niti na lovorikah. 
Za nas ni sezone, le vreme nam jo 
včasih zagode in se ob celoletnem 
pregledu planiranih dogodkov ne 
moremo pohvaliti, da smo dosegli 
100 % izkupiček. Ob pogledu v 
polpreteklost pa bi vseeno rad 
ugotovil, kakšen je odmev naše 
dejavnosti med občani. Njihovo 
mnenje in napotke bi z veseljem 
upoštevali pri naši usmeritvi v 
prihodnost. 

V polnem teku sodelujemo pri 
organizaciji več prireditev v 
mesecu septembru in oktobru. Že 
šestnajstič bomo na pohodu po 
poteh Goriške fronte, opravili bomo 
tisoč korakov za upanje, sledil bo 
Posoški maraton. Slednji bo tokrat 
potekal po krajši poti skozi Šempeter 
zaradi nemarnega odnosa nekaterih 
občanov do športnih prireditev. 
Nismo samo organizatorji tisti, ki se 
žrtvujemo za uspešno izvedbo, za 
razširjanje idej o zdravem življenju, 
tudi občani morajo spoznati, da 
telesne aktivnosti zagotavljajo 

zdravje in psihične razbremenitve 
po napetem vsakodnevnem 
prizadevanju za osebni uspeh 
posameznika.

Kot društvo posebnega pomena za 
občino skrbimo za redarsko službo, 
ne samo na prireditvah v organizaciji 
Občine Šempeter-Vrtojba, ampak 
tudi drugih organizatorjev, ki nas 
že poznajo in pričakujejo naše 
sodelovanje. Našim članom se 
moram ponovno zahvaliti za njihovo 
sodelovanje v tej službi. Sicer pa je 
tudi to ena od “postavk”, po katerih 
je naše društvo prepoznavno v širši 
okolici.

Posebej bi rad opozoril na prireditev, 
ki jo pripravljamo na dan 29. 
septembra. To bo odprti turnir 
v šahu, ki bo sicer najavljen na 
medmrežju in v občilih. Zaradi 
večje odmevnosti bo turnir izveden 
na Trgu Ivana Roba. Istočasno bo 
mogoče šahirati tudi na velikem 
šahu. Pričakujemo spodobno 
udeležbo in vabimo tudi “kibice” na 
vzpodbujanje udeležencev. 

Silvo Kokot,
predsednik društva 

Športno društvo Mark
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Najhitrejši vozniki v 
slovenskem državnem prvenstvu so 
se pred poletnim premorom 
pomerili na 5. rallyju Železniki, 
tretji preizkušnji letošnje sezone. Po 
rallyju Vipavska dolina, ko sta Denis 
Mrevlje in sovoznik Rok Gomizelj v 
diviziji 2 za las zgrešila stopničke, 
in po vrtenju na rallyju Velenje je 
bil njun tokratni cilj uvrstitev med 
najhitrejšo trojico. V petek, ko se je 
lahko na kratki hitrostni preizkušnji 
več izgubilo kot pridobilo, sta začela 
previdnejše, saj je le nekaj manj 
kot 3 kilometre dolga hitrostna 
preizkušnja Dražgoše sprint služila 
bolj kot nekakšno ogrevanje za dolg 
sobotni dan.  
 

In takoj na prvi sobotni jutranji 
hitrostni preizkušnji Davča sta 
Denis in Rok postavila stvari na 
svoje mesto in se prebila na 3. 
mesto, ki ga vseh 92 sobotnih 
kilometrov nista spustila iz rok. V 
primerjavi z lanskoletnimi časi, ko 
sta z enakim dirkalnikom Peugeot 
208 R2 nastopala v Železnikih, sta 
svoje čase še izboljšala, kar je pravi 
pokazatelj, da mlada posadka iz 
AMD Gorica skupaj z ekipo OPV 
Racing Cars napreduje v pravo smer. 
 
Na cilju rallyja po Selški dolini sta 
tako Denis in Rok prejela pokala 
za 3. mesto v diviziji 2 in tudi v 
diviziji 5 državnega prvenstva 
Slovenije, med sovozniki do 21 let 
pa je Rok osvojil 1. mesto. Oba pa 

sta bila prijavljena še na rally pokal 
Bosne in Hercegovine, za katerega 
je prav tako štel rally v Železnikih, 
kjer sta osvojila 2. mesto. Denis je 
bil po uspešnem nastopu seveda 
zadovoljen: “Z napredkom glede na 
lansko sezono smo lahko vsekakor 
zadovoljni, kar kažejo tudi časi 
in uvrstitve. Vseh prihajajočih 
preizkušenj se že neizmerno 
veselim.” 
 
Od 6. do 8. septembra se je odvijal 
tudi rally Nova Gorica, ki je poleg 
državnega prvenstva štel še za FIA 
evropski rally pokal. Vsekakor se 
obeta zanimiv in vroč vrhunec rally 
sezone na slovenskih tleh.

Mrevlje Racing

3. mesto na rallyju Železniki 
za Denisa Mrevljeta
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Se vam kdaj v mislih pojavljajo 
vprašanja, kot so: “Sem zadovoljen 
sam s seboj?”, “Se počutim dobro 
v svoji koži?”, “Kaj me v življenju 
duši?”, “Kaj je moj cilj v življenju?” 
Ste dobili odgovore na ta vprašanja 
oz. ste se poglobili vase in poiskali 
svoj pravi jaz? Kdo sem sploh jaz?

Sem čudovita oseba, ki se skriva 
za kupom čustev, čustev, ki nas 
premetavajo sem ter tja. Lažje 
drugim rešujemo težave, kot pa 
se soočamo s svojimi problemi. 
Ko drugim svetujemo, se nam 
zdi vse kristalno jasno, ko pa nas 
nekaj doleti, se nam svet obrne na 
glavo. Naši problemi so najtežji, 
brez rešitev … čez nekaj časa pa 
se vsemu temu smejemo. Pravijo, 
da čas pozdravi vse. Zakaj imamo 
pripravljene rešitve za druge, nas 
pa čas rešuje? In to nam pomemben 
čas, ki bi ga lahko uporabili za kaj 
bolj koristnega, ne pa ga prepustili 
stresu, kajti takrat nisem jaz. Tako 
odreagiramo, ker se ne obvladamo 

oz. ne obvladamo naših čustev. 
Čustva lahko na nas delujejo 
pozitivno ali pa nas potisnejo v 
stres in nazadovanje. Naši problemi 
nas čustveno bolj vežejo kot tuji, 
zato nam zameglijo rešitve. Tako 
se oddaljujemo našim ciljem, jih 
spreminjamo, ker si ne zaupamo, se 
podcenjujemo in se bojimo. Če se 
spremenim, bom še vedno jaz? Če 
nisem zadovoljen s sabo, če me stres 
duši, je odgovor da!

Kaj ima vse to zveze s športom? 
Koliko od nas je začelo s telovadbo, 
tekom, fitnesom. Z željo, da bi 
shujšali, poskrbeli za svojo boljšo 
fizično pripravljenost, zdravje, pa 
smo pri tem obupali? Nekateri smo 
ponovno začeli po enaki poti z 
enakimi cilji, drugi s spremenjenimi, 
ko se je nakopičil stres, pa smo 
obupali. Tako se vrtimo v krogu 
napredovanja oziroma nazadovanja. 
Vaje lahko dobimo na spletu, 
ponudnikov storitev je veliko, tako 
da izgovora “ne znam” ne moremo 

Čas za spremembo 

uporabiti. Kaj je razlog temu, 
zakaj lahko nekateri vztrajajo in 
se svojemu cilju oz. ciljem vedno 
bolj približujejo? Njim je lažje, 
jaz imam to, meni se je zgodilo 
to, njemu tega ni treba … Pa smo 
tam, naši problemi so najtežji, 
nerešljivi. Preden čas zaceli rane, 
obupamo. Čustva so nas pahnila v 
stres, ki je preveč za nas, zato raje 
popustimo, spremenimo cilj, mogoče 
se namensko oddaljimo od njega, 
da na to pozabimo. Ko čas zaceli 
rane, se sestavimo nazaj. In namesto, 
da bi se iz te zgodbe kaj naučili, 
gremo po enaki poti naprej. Kako 
se ustavimo? Kje grešimo? Rešitev 
je več in vsi smo si različni, tako 
da ne obstaja čudežna tabletka, ki 
bi vsem rešila težave. Je pa začetek 
naše spremembe enak! Tu nastopi 
priprava osebnega plana. 

Plan vsebuje vprašanja, na katere si 
pisno odgovorimo. Ti odgovori nam 
pomagajo k spoznavanju samega 
sebe, k zavedanju naših dejanj. 
Spodaj je prikazanih 8 točk.

1. Zakaj sem se odločil za 
spremembo?

2. Moj glavni cilj in vmesni cilji.
3. Motivacija.
4. Kako bom prišel do cilja?
5. Tedenski, mesečni plan.
6. Kako bom preverjal svoj 

napredek? 
7. Zakaj mi bo uspelo?
8. Zakaj ne morem?

Hiša rekreacije
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Ne čakajte na prve viroze in 
prehlade, ampak začnite krepiti 
imunski sistem že zdaj!

Začelo se je novo šolsko leto in s tem 
misel na to, kako čim bolj okrepiti 
otrokov imunski sistem, da ne 
bo dovzeten za okužbe z virusi in 
bakterijami in se bo tako naravno boril 
proti boleznim okrog sebe.
 
V črevesju je sedež imunskega sistema 
in zdravo ter močno črevesje se lažje 
bori pred vdorom vsiljivih virusov in 
bakterij. Če imamo v črevesju dovolj 
dobrih bakterij, nas bodo le-te ščitile 
in pomagale pri izločanju patogenov 
iz telesa. Redno odvajanje blata (vsaj 
1-krat dnevno in ne več kot 3-krat 
dnevno) je ključnega pomena, saj s 
tem preprečimo tudi avtointoksikacijo 
tkiv, gnitje ali v primeru driske izgubo 
vitaminov, mineralov in drugih hranil.

Probiotična terapija naj traja vsaj 
dva meseca neprekinjeno, saj boste 
v tem času s kvalitetnimi probiotiki 
uspešno kolonizirali dobre bakterije, 
ki bodo dolgoročno krepile otrokov 
imunski sistem. Ne čakajte na prve 
viroze in prehlade, ampak začnite 
krepiti imunski sistem že zdaj! Za 
otroke pred vstopom v šolo in vrtec je 
prav zdaj idealni trenutek za izvajanje 
probiotične terapije! 
 
Po 2 mesecih neprekinjene 
probiotične terapije lahko z uživanjem 
probiotikov otrok preneha, razen če 
je imunski sistem še vedno šibak 
in potrebuje zato daljšo podporo s 
probiotiki. V tem primeru lahko s 
probiotično terapijo nadaljujete, sicer 

pa po 2 mesecih prekinite in dajte 
probiotik le še 1 teden na mesec (naj 
bo torej 1 teden na mesec probiotični, 
ko otrok vsak dan zaužije priporočeno 
merico probiotika).  
 
Probiotično terapijo lahko kadarkoli 
spet ponovite! Ključ je v krepitvi 
imunskega sistema, da se le-ta lahko 
učinkovito bori proti patogenom. 
Ko enkrat bolezen že nastopi, lahko 
le blažimo njeno intenzivnost in 
čas trajanja. Tudi če bo otrok ob 
probiotični terapiji zbolel, bosta 
intenzivnost in trajanje bolezni zelo 
verjetno manjša in krajša. 
  
Seveda je ključnega pomena tudi 
zdrava prehrana, ki naj bo večinoma 
ekološko pridelana oziroma lokalnega 
izvora. Za zdravje vaših otrok je 
smiselno omejiti vnos predelanega 
sladkorja, bele moke, aditivov in 
konzervansov, saj ti dodatki v hrani 
slabijo otrokov imunski sistem in so 
zelo obremenilni za zdravje. Dnevno 
naj bo na jedilniku čimveč svežega 
sadja in zelenjave, oreščkov, semen, 
stročnic in polnovrednih žitaric. 
To je tudi hrana za dobre bakterije 
v črevesju, da bodo le-te še naprej 
učinkovito varovale naše telo. 

Vsi vemo, kako pomembni so 
vitamini, minerali in maščobne 
kisline. In zlasti v času povečane 
fizične aktivnosti, pri učenju in 
drugih obveznostih, ki začnejo z 
novim šolskim letom, se poveča tudi 
potreba po vitaminih, mineralih in 
omega-3 maščobah. Med najboljše 
naravne dodatke za krepitev 
otrokovega imunskega sistema štejemo 

multivitamine ter zlasti vitamin D, 
vitamin C, pa tudi omega-3 maščobe. 
 
A ne pozabite – mi nismo odvisni od 
tega, kar pojemo, temveč od tega, kar 
prebavimo in kar absorbiramo! Če 
naše črevesje zaužite hrane ne bo 
absorbiralo, je vse zaman – tudi 
vsa zdrava hrana, ki jo pojemo, saj 
bo šla le “skozi nas”. Tu pa so nam 
lahko probiotiki v veliko pomoč, saj 
bodo okrepili črevesje in izboljšali 
absorbcijo ter uravnali pH črevesja, 
zato se bo lahko tudi vsa zdrava hrana, 
ki jo bomo zaužili, bolje absorbirala in 
bomo imeli od nje več koristi. 

In ne pozabite, otrok sledi svojim 
staršem. Zato poskrbite za zdravo 
hrano in zdravo črevesje, ki bo 
učinkovito absorbiralo vse minerale 
in vitamine ter ostala hranila, tako 
pri vas kot tudi pri otrocih! Skupaj 
z otroci tudi vi začnite uživati 
probiotike, da bo jesen zdrava in 
vesela! Vlaganje v nakup kvalitetne 
prehrane, probiotikov in drugih 
prehranskih dopolnil se bo 
nedvomno poznalo na otrokovem in 
vašem zdravju. 

Še kakšen nasvet in vse omenjene 
izdelke boste našli v Vitalini – natura 
trgovini na Bratuževi ulici 1 v 
Šempetru pri Gorici, vsak dan med 
9.00 in 18.00, ob sobotah pa med 
9.00 in 12.00. Prav na to temo bo v 
Vitalini organizirano tudi brezplačno 
predavanje. Razpored za posamezen 
mesec najdete na koncu Glasila ter v 
Vitalini. Prisrčno vabljeni!

Maja Junčaj

Zdravo in močno črevesje se lažje bori 
pred vdorom virusov in bakterij!

Vitalina - natura trgovina
Bratuževa 1
Šempeter pri Gorici

T: 030 22 33 66
E: info@vitalina.si
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Ali ste vedeli?

• Skozi življenje srce 
načrpa okoli 200 
milijonov litrov krvi. To 
je količina, s katero bi 
napolnili približno 80 
olimpijskih bazenov.

• Komarji imajo raje krvno 
skupino 0.

• Ni vsaka kri rdeča. Raki 
imajo modro kri, gliste in 
pijavke pa zeleno.

• Telo odraslega človeka 
vsebuje okoli 160.000 km 
arterij, ven in kapilar.

29. avgusta 2018 je na Centru za 
transfuzijsko dejavnost v Šempetru 
Tomo Ušaj že stotič daroval kri. Tako 
je vstopil v elitno skupino vitezov 
krvodajalstva – redkih krvodajalcev, 
ki so kri dali 100 ali več krat, in 
postal letos drugi, skupno pa 19. 
takšen krvodajalec na Goriškem. 
V Šempetru sta takšna viteza kar dva, 
saj je poleg Toma Ušaja častitljive 
103 odvzeme pred njim dosegel 
Dušan Ambrožič. Tomo, ki se je 
krvodajalstvu zapisal že kot mlad 
delavec v nekdanji Iskri, pa je še 
posebej dobrodošel, ker ima krvno 
skupino 0+, ki je trenutno najbolj 
iskana.

Krvodajalstvo ima na Slovenskem 
bogato tradicijo; začetki segajo v leto 
1945, ko je bil v Ljubljani ustanovljen 
prvi oddelek za transfuzijo v 
Centralni vojni bolnici. Sledila sta 
mu leta 1948 ustanovljeni oddelek 
v Mariboru in leta 1949 ustanovljen 
oddelek v Celju. 9. marca 1953 se je 
na pobudo glavnega odbora Rdečega 
križa Slovenije, Rdečega križa 
Zagorje, Občine Zagorje in sindikatov 
organizirala prva krvodajalska akcija, 
ki se je je udeležilo 9 rudarjev.
Vsa ta leta Rdeči križ kot nosilec 
javnega pooblastila in nacionalni 
organizator krvodajalskih akcij v 
Republiki Sloveniji motivira in 
pridobiva krvodajalce, organizira 
krvodajalske akcije, izobražuje 
prostovoljce in širi znanja o pomenu 
solidarnosti.

Vsak delovni dan namreč v Sloveniji 
potrebujemo približno med 350 in 
400 krvodajalcev, da zagotovimo 
zdravstvu potrebno količino krvi za 
operativne programe. Slovenija je ena 
redkih držav, ki še uspeva zagotavljati 
samozadostnost pri oskrbi s krvjo, 
in sicer po zaslugi nesebičnih 
darovalcev, ki se udeležujejo rednih 
in izrednih krvodajalskih akcij.

V letošnjem letu (1. januar–27. 
avgust 2018) se je krvodajalskih 
akcij na Goriškem udeležilo že 1284 
krvodajalcev, od tega je med njimi 
160 takih, ki so kri darovali prvič. 
Skupno so kri darovali 1628-krat.

Neli Skočaj

Ob stotem darovanju krvi je Tomo v bolnišnici prejel sladko darilo.
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Zavetišče Oskar Vitovlje je leta 1995 
nastalo iz družbeno odgovornega 
odnosa do živali, kar je ostal tudi 
moto zavetišča. Skrb in želja po 
pomoči zapuščenim živalim sta 
pripeljali do ustanovitve prvega, 
majhnega zavetišča v Vitovljah. Ob 
podpori takratne lokalne skupnosti 
Občine Nova Gorica, Kinološkega 
društva Vrtojba, veterinarjev, 
ljubiteljev živali in strokovnih 
delavcev VURS sta Elizabeta Košuta 
in Hari Arčon začela pomagati 
izgubljenim in zapuščenim živalim 
leta 1998. Prvotno zavetišče je 
temeljilo na prostovoljskem delu. 
Leta 2006 so ustanovili Zasebni 
zavod Oskar Vitovlje in zgradili 
poslovni objekt. Vse od takrat naprej 
zavetišče deluje skladno z Zakonom 
o zaščiti živali ter s potrebami 
živali in družbe. Zavod vztrajno 
raste in se razvija. Danes zavetišče 
pokriva naslednje občine: Nova 
Gorica, Ajdovščina, Brda, Kanal ob 
Soči, Cerkno, Idrija, Renče-Vogrsko, 
Miren-Kostanjevica, Komen, Vipava, 
Divača, Postojna, Pivka in Cerknica. 
Odgovornost za živali prevzame 
zavetišče in v skladu z vsemi zakoni 
poskrbi za živali in nudi varno in 
udobno bivanje tako zapuščenim 
kakor tudi izgubljenim živalim. Skozi 
leta se je zavetišče posodobilo in 
objekt se je za potrebe živali povečal. 
Lastnika zavoda se že od mladih 
let ukvarjata z vzrejo in s šolanjem 
rodovniških psov pasem nemški 
ovčar ter rottweiler in to že več kot 20 
let. Oba prihajata iz družin, ki sta se 
že tradicionalno ukvarjali s šolanjem 
in z vzrejo psov. Elizabetin prvi šolan 
rodovniški pes pasme rottweiler 

se je imenoval Megy, za njim pa je 
Elizabeta iz Verone posvojila psa iz 
zavetišča, ki se je imenoval Oskar. Od 
tod tudi izvira ime danes poznanega 
zavetišča.

V zavetišču se uporablja vse možne 
načine in poti, da se čisto vsako 
najdeno žival oskrbi in pozdravi 
do največje možne mere. Za 
dobro živalim se uporablja mnogo 
komunikacijskih poti in medijev, da 
se čisto vsaki najdeni živali najde 
dobrega lastnika. Veliko je dela z 
živalmi različnih karakterjev, zato je 
zelo pomemben pristop, na prvem 
mestu pa je seveda velika ljubezen do 
vseh živali, katerim želimo pomagati. 
Skrbnik, ki je na dan dežurni, je v 
zavetišču že ob 7. uri zjutraj. Pse in 

mačke nahrani, jim očisti prostor in 
pregleda, če je z živalmi vse dobro. 
Pse spusti v zunanje izpuste in dan 
preživijo na svežem zraku, vedno z 
vodo. V kolikor so živali slabotne, 
kažejo znake obolenja, so neodzivne 
ali ne jedo hrane, jih skrbnik pregleda 
in oceni resnost. Žival obišče 
veterinarja in ta ga ustrezno oskrbi. 
Na dežurno telefonsko številko je 
skrbnik vedno dosegljiv, saj se vsak 
dan najdejo zapuščeni ali izgubljeni 
psi in mačke. Te živali prevzame 
zavetišče in v kolikor lastnik ni znan 
– pes ni čipiran, se žival ustrezno 
oskrbi in v varnem okolju čaka na 
novega lastnika. Ker pa mora biti vse 
evidentirano v skladu s predpisi, se 
vse živali redno spremlja; kaj se z 
njimi dogaja ali so bile živali oddane, 
izpuščene nazaj v okolje, poginule 
ali še vedno v zavetišču čakajo na 
novega lastnika. To delo je ob velikem 
številu živali obvezno, saj se piše 
evidenco za vsako občino posebej. 
Vedno se ve, od kje je žival prišla in 
kje je sedaj.

Delo, ki ga opravljajo zavetišča, je 
pomembno, saj nudi živalim ustrezno 
oskrbo, zdravstveno nego, varen 
prostor, zagotovljeno kvalitetno hrano 
in vodo, vse dokler ne najdejo novega 
lastnika. Čas in trud, ki ju skrbniki 
vlagajo v to, da se reši čim več živali, 
sta vredna izjemne pohvale.  

Veronika Žorž

Zavetišče Oskar Vitovlje
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Da se med ne uporablja le kot 
sladilo, najbrž ni potrebno posebej 
navajati. Kako pestra je uporaba 
medu v kulinariki, nam kaže bogata 
dediščina jedi z medom (kaše, 
pečena jabolka, potice, razni štruklji, 
sladice iz medenega testa …).

Med lahko uporabimo kot dodatek 
marinadam za razne vrste mesa, 
predvsem pri svinjini, divjačini, 
govedini, domači in divji perutnini, 
drobnici, pri svežih in prekajenih 
ribah, morski hrani in zelenjavi, ki 
je lahko dušena, pečena ali ocvrta. 
Meso lahko glaziramo tako, da 
zmešamo olje in med, temu dodamo 
še manjšo količino želeja rdečega 
ribeza ali brusnic in namažemo 
po mesu pred koncem pečenja. 
Pri hladnih začetnih jedeh med 
dodajamo k raznim sirom, ki jih 
kombiniramo s sadjem in z oreščki, 
hladnim pečenkam in dodajamo 
v prelive za razne solate. Lahko 
popestri okus raznim hladnim in 
toplim juham ter omakam. Razne 
jedi iz riža, testenin, stročnic, 
zelenjave, oreščkov, lahko tudi 
mesa, dobijo sladko-kisli priokus 
eksotičnih kuhinj. Med je lahko 
dodan kipnikom/pudingom, 
kruhu in raznim vrstam jedi iz 
raznega testa, kremam, strjenkam, 
sladoledom ter zmrzlinam. 
Uporabljamo ga lahko pri vlaganju 
sadja in zelenjave. Odlično tekne k 
svežemu sadju.

Izbrati pravi okus medu je bil izziv 
za kuharske ekipe, ki so se pomerile 
v kuhanju medenega kotlička na 
praznovanju prvega svetovnega dne 
čebel, ki je potekalo 20. maja na 
Breznici. Umetnost vsake kuharske 
ekipe je stopiti iz okvirov in poiskati 
najprimernejši okus medu za svoj 
medeni kotliček. Pri izbiri medu je 
pomembno, da izberemo kakovosten 
med. V Sloveniji imamo tako kar 
tri sheme kakovosti, zaščitene na 
evropskem nivoju: slovenski med 
z zaščiteno geografsko označbo, 
kočevski gozdni med z geografskim 
poreklom in kraški med z 
geografskim poreklom.

V kuhanju medenega kotlička 
so se pomerile tri ekipe: ekipa 
ČZ Spodnje Savinjske doline je 
pripravila izvrsten medeni golaž, 
ekipa iz ČD Vitomarci je komisijo 
skušala prepričati s piščančjo obaro 
z medenimi žličniki, nekoliko 
bolj skrivnostna pa je bila jed 
gorenjskih čebelarjev Coolinarikov, 
ki so jo poimenovali “Vou”. 
Komisijo so sestavljali članici Marija 
Trček iz društva podeželskih žena 
ter Anka Peljhan, vodja projekta 
“Kuhna pa to”, in priznani chef 
Uroš Štefelin iz Vile Podvin kot 
predsednik komisije. Komisija je 
ocenjevala okus, izgled in serviranje 
jedi, čistočo, organiziranost dela 
in usklajenost ekipe ter na koncu 
predstavitev jedi in animacijo.

Vse tri ekipe so presenetile celo 
kritičnega chefa Uroša, ki je z 
navdušenjem okušal vse pripravljene 
jedi in ugotovil, da bi vsako izmed 
njih brez težav postregli v najboljših 
restavracijah. Vseeno pa so ga od 
vseh ekip najbolj prepričali Gorenjci 
z jedjo “Vou”, ki so tako že tretjič 
zmagali v kuhanju medenega 
kotlička in osvojili oz. zadržali 
prehodni pokal kot najboljša ekipa. 
Ime jedi izhaja iz narečne besede 
(gorenjsko) vol; danes beseda izraža 
začudenje. Izredno zahteven krožnik 
so sestavljali: meso v omaki, opečena 
zelenjava in vodni žličniki – vlivanci 
(spatzli). V jedeh je dodan slovenski 
med z zaščiteno geografsko označbo, 
in sicer z namenom: pri kolerabi 
zaradi skladnosti okusov, pri 
orehovih vlivancih dokazuje, da je 
to lahko hitra samostojna jed, mesu 
v notranjosti doda okus, površinsko 
z opekanjem razvije na žaru želene 
arome – meso ni sladko, kljub kar 
veliki količini dodanih sladkorjev. 

Pestrost okusov medu iz shem 
kakovosti se je odražala tudi v jedeh, 
ki so jih pripravili osnovnošolci, ki 
sodelujejo v projektu “Kuhna pa to”. 

Vabimo vas, da raziščete raznolikost 
slovenskega medu z zaščiteno 
geografsko označbo, kraškega 
medu in kočevskega gozdnega 
medu z zaščiteno označbo porekla 
in ustvarite jed po svojem okusu! 
Številne recepte z medom najdete na 
spletni strani www.okusi-med.si.

Tanja Magdič,
vodja projekta

Raznolikost okusov medu v “medenem 
kotličku”
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Recept zmagovite jedi 
“Vou”

Vou – narečno (gorenjsko) vol; danes 
beseda izraža začudenje

Količine, navedene v nadaljevanju, 
so za krožnik, imenovan “Vou”, in 
sicer za 10 oseb. Krožnik sestavljajo: 
meso, opečena zelenjava in vodni 
žličniki – vlivanci (spatzle).
 
Meso
• 2,7 kg rostbifa – zadnji del 

nizkega hrbta
• 5 zvrhanih velikih žlic gozdnega 

medu
• 2 žlici drobno sesekljanega 

rdečega korenja
• 2 žlici drobno sesekljanega 

gomolja zelene
• 2 pasirana stroka česna
• dvojna količina soli, kot se doda 

ponavadi
• poper
• 1 dl osnove z madeiro

Vzamemo 5 kosov rostbifa in ga 
začinimo s poleg navedenimi 
sestavinami. Vse skupaj močno 
ohladimo in vakuumsko zapakiramo, 
da se meso vsaj 24 ur prej hladno 
marinira. Tako predpripravljenega 
potem za 18 ur toplo mariniramo 
pri temperaturi 59 °C. Nato meso 
potegnemo iz vakuuma in tekočino 
zreduciramo ter pripravimo omako 
za polivanje mesa ob serviranju. 
Meso opečemo na žar ponvi – da 
dobi izgled in okus pečenega mesa. 
To delamo toliko časa, da se dobro 
poznajo sledovi žara zaradi okusa. Po 
pečenju ga pustimo vsaj 10 minut na 
toplem, da se sokovi v njem umirijo, 
ga delno narežemo in položimo na 
ogret krožnik. V prerezu je meso 
med rdečo in rožnato barvo, saj 
v vakuumu ni spremenilo barve 
(posivelo) – oksidiralo, nikakor pa 
ni surovo, na površini je zapečeno. 
Je zelo mehko, okusno, sočno, 
malenkost prelito z omako iz lastnih 
sokov.
  
Zelenjava v voku
• 300 g narezane oranžne kolerabe
• 300 g mladih zelenih špargljev, 

ovitih v panceto
• 300 g gomoljne zelene, 

malenkost blanširane in 
narezane podobno kot koleraba

• fino zdrobljen strok česna
• 2 janeževi zvezdi
• maslo za opekanje
• sol

Na močnem ognju na hitro opečemo 
sestavine – ločeno; pred koncem 
odstranimo zvezdi. Predvsem 
kolerabi med praženjem dodamo 
žličko medu.
 
Priprava krožnika
Krožnik (za to priložnost izbran 
trikotni krožnik) ogrejemo in v 
vsak vogal postavimo svojo barvo 
vlivancev. Priložimo isto barvo 
opečene zelenjave, na sredino 
položimo meso in ga prelijemo 
z omako. Postrežemo z majhnim 
pridihom Gorenjske in nasmehom.

Coolinariki, ČD Radovljica
 
Opombe

Marsikdo ne je rdečega mesa, 
saj misli, da je krvavo in surovo. 
Takim jedcem (sicer malo na škodo 
kvalitete) na trakove narezano meso 
dodatno opečemo. Tako sledi po 
rdečem izginejo, a vse ostane še 
vedno sočno, mehko in okusno.

Vsa živila obdelujemo čim manj 
agresivno z dolgim opekanjem na 
visoki temperaturi, zato ostane 
zelenjava hrustljava. Meso pa zaradi 
boljšega okusa samo opečemo na 
žar ponvi, in sicer z namenom 
ohranitve osnovnih lastnosti živil z 
minimalnimi posegi vanje.

Če odmislimo meso, ki je sicer 
zvezda krožnika, je jed primerna 
tudi za vegetarijance.

Med z zagotovljeno kakovostjo!

“Izvira z dišečih travnikov in iz 
neokrnjenih gozdov, je sad pridnih 
čebelic in čebelarjev, v njem začutite 
moč narave in poreklo, okusite 
raznolikost tisočerih cvetlic.”

Slovenske medove, ki zaradi 
tradicije in načina pridelave 
predstavljajo evropsko posebnost, 
kontrolirano kakovost, zagotavljajo 
sledljivost in znano poreklo, 
prepoznate po oznakah zaščitena 
geografska označba in zaščitena 
označba porekla. Za pridelavo medu, 
vključenega v sheme kakovosti, 
morajo čebelarji čebelariti po načelih 
dobre čebelarske prakse. Tak med 
mora biti pridelan na določenem 
geografskem območju, dosegati mora 
višje kakovostne parametre, kot 
jih predpisuje Pravilniku o medu, 
čebelarje pa dodatno nadzirajo še 
neodvisne kontrolne organizacije. 

Slovenski med z zaščiteno 
geografsko označbo prepoznate po 
prelepki na pokrovu kozarca, ki 
vključuje evropski simbol kakovosti 
“geografska označba”. Del prelepke 
je tudi serijska številka, po kateri 
točno vemo za vsak lonček medu, kje 
je bil pridelan in kdo ga je pridelal. 
Prepletenost različnih podnebij in 
geografska razgibanost ustvarjata 
edinstvene pogoje za pridelavo 
medu, kar pomeni, da tukaj najdemo 
veliko število različnih vrst medu: 
akacijev, lipov, cvetlični, kostanjev, 
smrekov, hojev in gozdni med. 

Kočevski gozdni med z zaščiteno 
označbo porekla se pridobiva na 
območjih kočevske gozdne krajine, 
ki se zaradi neokrnjenosti narave 
uvršča med najbolj ohranjena 
področja Evrope in slovi kot izredno 
gozdnata krajina. To ime lahko nosijo 
gozdni, smrekov, hojev in lipov med. 
Prepoznate ga po enotni nalepki 
in prelepki na pokrovu kozarca, 
logotipu združenja kočevski med ter 
po nacionalnem zaščitnem znaku in 
evropskem simbolu kakovosti.

Kraški med z zaščiteno označbo 
porekla je zaradi posebnosti kraških 
rastlin in suhega podnebja bolj 
aromatičen in bolj suh od drugih 
tipov medu. Območje pridelave 
kraškega medu z zaščiteno označbo 
porekla se razteza na Krasu na 
submediteranskem območju. Ime 
lahko nosijo akacijev, cvetlični, 
gozdni, lipov in kostanjev med 
ter med divje češnje, rešeljike in 
žepka. Kraški med prepoznate po 
nalepki, ki poleg drugih obveznih 
označb vsebuje serijsko številko 
in nacionalni zaščitni znak, ter 
prelepki, na kateri je označen 
evropski simbol kakovosti.

Čebelarska zveza Slovenije
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   SEPTEMBER

21. septembra 2018
Boreljada (1. dan)
10.00 Sladoledna borela v vrtcu in šoli
19.00 Odprtje razstave otroških izdelkov 
in fotografij Boreljada 2017 (Mladinski 
center Vrtojba)
20.30 Rudi Bučar in Istrabend + The 
Singgirls (Mladinski center Vrtojba)
Različne lokacije 
KŠTM Šempeter-Vrtojba

22. septembra 2018
Boreljada (2. dan)
8.00 Ženski in moški balinarski turnir 
(Balinišče v Vrtojbi)
11.00 Vrtejbnska bicikljada (kolesarjenje 
v organizaciji DEŠ FLEŠ)
15.00 Roza dirka na poligonu Društva 
GAS – MMP Vrtojba (samo za dekleta)
16.00 Družinsko gledališče Kolenc in 
mini živalski vrt, delavnica za otroke v 
organizaciji Društva žena Vrtojba
18.00 Briškuljada
20.00 Rock arena
Različne lokacije 
KŠTM Šempeter-Vrtojba

22. september 2018 ob 10.00
Bala Vrtejbe, 3. nogometna tekma
Nogometno igrišče Bilje
KŠTM Šempeter-Vrtojba

22. september 2018 ob 11.00
16. pohod po poteh goriške fronte in 
proslava ob 75. obletnici goriške fronte 
na Sv. Otu 
Več lokacij
Športno društvo Mark Šempeter in 
KO ZB NOB Bukovica – Volčja Draga, 
Šempeter pri Gorici in Vrtojba

23. septembra 2018
Boreljada (3. dan)
10.00 Sveta maša z blagoslovom borel
14.30 Sprevod borel
17.00 Zabava s plesom s skupino Zvita 
Feltna
Različne lokacije 
KŠTM Šempeter-Vrtojba

24. september 2018 ob 14.30
Trgatev potomke mariborske Stare trte 
v Šempetru pri Gorici
Pred Biotehniško šolo Šempeter
Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba

24. september 2018 ob 16.15 
Dan odprtih vrat: Plesni vrtec za otroke 
4–6 let
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula

24. september 2018 ob 17.00
Dan odprtih vrat: Otroški show za 
otroke 6–12 let
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula

25. september 2018 ob 19.00
Zdravljenje in izceljevanje spolnih 
blokad in travm 
(prijava: cvetne.steze9@gmail.com)   
Cvetne steze, Šempeter pri Gorici
Cvetne steze

26. september 2018 ob 19.00
Zdravilna meditacija 
(prijava: cvetne.steze9@gmail.com)   
Cvetne steze
Cvetne steze

26. september 2018 ob 20.15
Zbor in Orkester Slovenske 
filharmonije, koncert za abonma in 
izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

29. september 2018 ob 7.00
Zberimo odpadke! Pustimo prostor 
cvetju!, akcija zbiranja kosovnih, 
nevarnih odpadkov, el. opreme
Več lokacij
Občina Šempeter-Vrtojba

29. september 2018 ob 14.00
Zdravilna meditacija za otroke 
(prijava: cvetne.steze9@gmail.com)   
Cvetne steze
Cvetne steze

29. september 2018 ob 20.00
Jubilejni koncert Župnijskega 
mešanega pevskega zbora Šempeter ob 
30. obletnici delovanja 
Župnijska cerkev v Šempetru
Kulturno umetniško društvo Šempeter

   OKTOBER

4. oktober  2018 ob 17.00
Katarina Fajfar: Kožne težave pri 
dojenčkih, otrocih in odraslih, 
predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

6. oktober 2018 ob 20.30
Preplesavanje za vse ljubitelje plesa: 
Plesni večer družabnih plesov za vse 
generacije
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula

7. oktober 2018 ob 20.00
Dan odprtih vrat: Družabni plesi za 
odrasle – začetni
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula 

8. oktober 2018 od 9.00 do 18.00
Svetovanje in analiza 
telesa: Brezplačna analiza telesa in 
vitaminsko mineralni test
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

9. oktober 2018 ob 18.00
Vanes Husić: Bolezni in škodljivi 
sadnega drevja, predavanje
Biotehniška šola
Biotehniška šola

11. oktober 2018 ob 17.00
Sonja Velikanje: Kako se spopasti s 
problemi las po poletju?, predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

13. oktober 2018 ob 20.00
Anja Škabar: Dohtar na vasi, komedija
Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici
Kulturno umetniško društvo Šempeter 

16. oktober 2018 od 9.00 do 18.00
Svetovanje in odčitek krvne 
slike: Neinvaziven odčitek krvne 
slike (homeostatskega stanja telesa) 
ter svetovanje o tem, kako odpraviti 
ugotovljeno neravnovesje!
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

18. oktober 2018 ob 17.00
Diana Vlahinič: Kako enostavno urediti 
prebavo pri otrocih in odraslih?, 
predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

21. oktober 2018 ob 9.00
Mednarodno srečanje zbiralcev starih 
vojaških predmetov
Športni center HIT
Društvo ljubiteljev soške fronte

22. oktober 2018 od 9.00 do 18.00
Svetovanje in analiza 
telesa: Brezplačna analiza telesa in 
vitaminsko mineralni test
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

25. oktober 2018 ob 17.00
Adriana Dolinar in Rajko Škarič: Zakaj 
je potrebno spremeniti odnos do 
konoplje?, predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

31. oktober 2018 ob 21.00
Največja Halloween zabava | Ines 
Erbus, Pop Design, Mambo Kings
Športni center HIT
DANTA events

   NOVEMBER

3. november 2018 ob 20.30
Preplesavanje za vse ljubitelje plesa: 
Plesni večer družabnih plesov za vse 
generacije
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula

5. november 2018 od 9.00 do 18.00
Svetovanje in analiza 
telesa: Brezplačna analiza telesa in 
vitaminsko mineralni test
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

8. november 2018 ob 17.00
Diana Vlahinič: November je mesec za 
krepitev ledvic!, predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

10. november 2018
Martinova furenga
Več lokacij v Vrtojbi in Šempetru
Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba

10. in 11. november 2018
CACIB Šempeter / Vrtojba 2018
Športni center HIT
Športni kinološki klub Vrtojba
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Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini Šempeter-Vrtojba. Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno številko 1728.

Letnik VIII, številka 3

Izdajatelj: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, zanjo župan Milan Turk
E-naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si
Odgovorna urednica: Lara Soban 
Uredniški odbor: Lavra Fon, Sara Krošelj, Dora Levpušček, Tanja Peloz, Tomaž Petarin
Lektoriranje: Nika Birsa Vidmar
Oblikovanje: Blaž Erzetič
Tisk: Tiskarna Present, Ljubljana
Naklada: 2650 izvodov

Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazu. Rokopisov ne vračamo. Prispevkov z nezakonito, žaljivo, 
zavajajočo, sporno ali moralno neprimerno vsebino ne bomo objavljali.
V Glasilu se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasna sporočila pod pogoji navedenimi v ceniku. 

Šempeter pri Gorici, september 2018

12. november 2018 ob 20.15
Zagrebški kvartet saksofonov in Duo 
Gorišek-Lazar, koncert za abonma in 
izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

13. november 2018 ob 18.00
Vanes Husić: Jesenska dela v 
sadovnjaku, predavanje
Biotehniška šola
Biotehniška šola

15. november 2018 ob 17.00
Dr. Iztok Ostan: Varno razstrupljanje!, 
predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

16. november 2018 ob 18.00
22. Pohod z lučkami – Korak iz teme
Gasilski dom Šempeter
Športno društvo Mark Šempeter in OŠ 
Ivana Roba Šempeter

19. november 2018 od 9.00 do 18.00
Svetovanje in analiza 
telesa: Brezplačna analiza telesa in 
vitaminsko mineralni test
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

23. november 2018 ob 17.00
Adriana Dolinar: Škripljete? Kako 
poskrbeti za vitalnost sklepov?, 
brezplačno predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

29. november 2018 ob 17.00
Katarina Fajfar: Kožne težave pri 
dojenčkih, otrocih in odraslih, 
predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

29. november 2018 ob 18.00 
Slavnostna akademija ob 70-letnici 
Glasbene šole Nova Gorica
Solisti s spremljavo simfoničnega 
orkestra Glasbene šole
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Glasbena šola Nova Gorica

    DECEMBER

1. december 2018 ob 20.00
Jordan Cvetanović: Terapija, komedija
Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici
Kulturno umetniško društvo Šempeter 

1. december 2018 ob 20.30
Preplesavanje za vse ljubitelje plesa: 
Plesni večer družabnih plesov za vse 
generacije
Mladinski center Vrtojba
Plesna šola Rebula

3. december 201 od 9.00 do 18.00
Svetovanje in analiza 
telesa: Brezplačna analiza telesa in 
vitaminsko mineralni test
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

3. december 2018 ob 20.15
Komorni godalni orkester Slovenske 
filharmonije, Nika Toškan - violina, 
koncert za abonma in izven
Velika dvorana Kulturnega doma Nova 
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica

11. december 2018 ob 18.00
Loreta Vlahović: Praznične lončnice in 
prezimovanje posodovk, predavanje
Biotehniška šola
Biotehniška šola

15. december 2018 ob 18.00
Dobrodelni koncert Od opere do 
muzikla
Coroninijev dvorec
Leo klub

20. december 2018 ob 17.00
Dr. Iztok Ostan, predavanje
Vitalina – natura trgovina, Šempeter
Vitalina – natura trgovina, Šempeter

22. decembra 2018 ob 16.00
Dvig slovenske zastave ob obeležju 
braniteljem slovenske samostojnosti
Obeležje braniteljem slovenske 
samostojnosti
Pri Marketu
OZVV za Slovenijo “Veteran” Nova 
Gorica, Sekcija Šempeter-Vrtojba

 



Ime in priimek

Naslov

Telefon                                 Podpis

Rešeno križanko nam s potrebnimi podatki in s pripisom Nagradna križanka pošljite do 2. novembra 2018 na: 
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

1x Bon v vrednosti 20 EUR za koriščenje v Ciciban trgovinah po Sloveniji
3x USB ključek Ciciban
5x nahrbtnik Ciciban

Pravila Nagradne križanke si lahko ogledate na 
www.sempeter-vrtojba.si.
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