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Ni dolgo, ko smo se poslovili od 
poletja, ki je bilo v znamenju 
počitnic, težko pričakovanega 
dopusta, pa tudi vrste prireditev, ki 
jih je kljub številnim omejitvam in 
ukrepom uspešno izpeljal Zavod 
KŠTM Šempeter-Vrtojba. Poleg tega 
smo julija praznovali naš občinski 
praznik. Žal je tudi letos praznovanje 
potekalo brez množičnega druženja 
in spremljevalnih dogodkov, le s 
tradicionalno svečano sejo občinskega 
sveta, kjer smo se za vse dobro, kar 
so naredili za skupnost, zahvalili 
letošnjim nagrajencem. Naj tudi 
na tem mestu ponovno čestitam 
prejemnikoma nagrade za mlade 
Rebeki Pregelj in Niku Šulerju ter 
prejemnikoma priznanja Občine 
Šempeter-Vrtojba Vojku Pirihu ter 
ŠENT-ovemu dnevnemu centru za 
ljudi s težavami v duševnem zdravju 
– enoti Nova Gorica. Prepričan sem, 
da na vas lahko računamo tudi v 
prihodnje. Tudi zaradi vas je življenje 
v naši občini prijetnejše in boljše.

In že je tu jesen, ko temperature 
niso več v nebo vzpenjajoče, prav 
tako pred njih še ne pišemo minusa. 
Narava je odeta v paleto pisanih barv 
in le čudimo se lahko, koliko odtenkov 
premore. Ukrepi za preprečevanje 
širjenja okužbe s Covidom-19 so sicer 
še vedno tu. Dokazilo o izpolnjevanju 
enega od PCT pogojev je obvezno 
skoraj povsod. Če to sprejemamo 
ali ne, dejstvo je, da je virus še 
vedno močno prisoten med nami. 
In prav upoštevanje omenjenih 
pogojev omogoča, da ni dodatnih 
omejitev in zaprtij. Teh si gotovo 
nihče ne želi. Tudi zato vabim vse, 
ki se še niste cepili, da se na podlagi 

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani!

strokovnih zdravstvenih informacij 
odločite za cepljenje. Le z ustrezno 
precepljenostjo populacije bomo 
lahko ponovno normalno zaživeli.

Kljub neizprosni covidni statistiki, 
ki kroji naš vsakdan, pa se delo v 
naši občini ni zaustavilo ali kako 
drugače prekinilo. V letošnjem 
poletju smo tako skoraj dokončali 
dve kolesarski povezavi. Ob Ulici 
9. septembra v gornji Vrtojbi smo 
zgradili 400 m dvosmerne kolesarske 
steze, namenjene izključno kolesom. 
Gotovo so se je najbolj razveselili 
šolarji, saj bo njihova pot v šolo 
odslej veliko varnejša, seveda pa je z 
novo pridobitvijo varnost omogočena 
tudi ostalim kolesarjem. Kot lahko 
tudi sami opazite, je teh na naših 
cestah čedalje več. Prihajajo od 
blizu in daleč, kot rekreativci, pa 
tudi kot turisti, zato je pomembno, 
da kolesarske povezave vodijo skozi 
naselje. Glede na to, da je motornega 
prometa skozi Vrtojbo znatno manj, 
kot ga je bilo včasih, predvsem pa 
je skoznjo prepovedan promet za 
tovorna vozila, je za kolesarje toliko 
lažje. Seveda pa je mreža kolesarskih 
poti lahko učinkovita le, če imajo 
kolesarske površine sklenjen tok in 
se ne končajo v slepo. Zato občina 
kolesarske poti sicer počasi, glede 
na finančne možnosti, a vztrajno 
dograjuje. Tako smo se že namenili, da 
bomo v nadaljevanju sprojektirali in v 
naslednjih letih izvedli še dvosmerno 
kolesarsko povezavo od spodnje 
Vrtojbe proti Križu Cijana, ki naj bi 
potekala ob občinski cesti po desni 
strani nad zacevljenim odvodnim 
jarkom. 

Druga na novo zgrajena pot pa je 
namenjena mešanemu prometu 
kolesarjev in pešcev in poteka od 
Ulice 9. septembra (križišče z ulico 
Pod Lazami) do križišča v poslovno 
cono Vrtojba ob hitri cesti. Gre za 
skoraj kilometer na novo urejene 
poti, katere gradnja pa še ni v celoti 
zaključena. Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo je namreč 
naročila projektiranje novega 

krožišča na vrtojbenski obvoznici 
na vstopu v poslovno cono Vrtojba 
ob hitri cesti. Z izgradnjo tega 
krožišča, ki jo načrtujejo za prihodnje 
leto, se bo potek kolesarske poti 
v krožišču nekoliko spremenil. 
Bilo bi negospodarno, da bi v tako 
kratkem času že izvedeno kolesarko 
navezavo v sedanjem križišču morali 
prestavljati, zato smo gradnjo ustavili. 
Obenem bo z novim krožiščem 
sprojektirana tudi nova kolesarska 
povezava skozi podhod pod hitro 
cesto do krožišča pri ABK. Kot kaže, 
bo na obeh straneh državne ceste 
dovolj prostora za pas, namenjen 
kolesarjem, ki bo zaradi varnosti 
tudi nekoliko dvignjen in ločen z 
zaščitno ograjo. Izvedbo te povezave 
si obetamo skupaj z gradnjo krožišča. 

Skupaj z gradnjo kolesarskih povezav 
na Ulici 9. septembra smo izvedli 
tudi popravilo razbremenilnega 
objekta kanalizacije, ki ni pravilno 
izvajal svoje funkcije. V cesti se 
namreč nahaja velik zadrževalnik 
za prvi val odpadne vode, ki po 
kanalizaciji priteče ob nalivih 
in je najbolj onesnažen. Ta se po 
koncu dežja postopoma prečrpa v 
kanalizacijo proti čistilni napravi in 
je tako ne obremeni naenkrat. Zaradi 
nepravilnega delovanja se je prvi 
(najbolj onesnažen val) odpadne 
vode prelil v Vrtojbico, zato je bilo 
nujno razbremenilni objekt popraviti. 
Gradbena dela v cestišču so končana. 
Ko bomo gotovi, da zadrževanje in 
razbremenjevanje pravilno delujeta, 
bomo v objekt namestili še kovinske 
zavese, ki služijo zadrževanju papirja 
in druge nesnage, da se ta ne bo 
nabirala na bregovih Vrtojbice. Poleg 
tega bo treba poiskati še ustrezno 
rešitev za preprečevanje uhajanja 
smradu iz iztočnega kanala.

Gradbena dela pa se nadaljujejo tudi 
drugod po občini. Konec poletja smo 
naročili ureditev dveh odsekov ulic 
na Krožni cesti v Vrtojbi in Cesti 
goriške fronte v Šempetru. V poslovni 
coni Polje trenutno poteka gradnja 
novega vodovodnega omrežja, ki bo 
nadomestilo star dotrajan vodovod. 
Istočasno bomo zgradili tudi nov, 
manjši priključek za športni center in 
zamenjali notranje požarne hidrante. 
Z novim priključkom bomo zmanjšali 
stroške objekta za oskrbo s pitno vodo 
in odvajanje in čiščenje odpadne 
vode.

Kmalu se bodo začela tudi gradbena 
dela za izvedbo druge faze 
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protipoplavnih ukrepov na Čukljah. 
Tako bo v naslednjih šestih mesecih 
dokončan vtočni del odprtega jarka 
proti Zapučkam, prestavljen fekalni 
kanal in zgrajena nova meteorna 
kanalizacija v Cesti na Čuklje. 
Poleg tega bo v cesti zgrajen tudi 
relativno velik propust ter urejene 
nekaj dodatne fekalne in meteorne 
kanalizacije.

Da je poplavna ogroženost na našem 
območju velika in razvojno omejujoča, 
pa je končno prepoznala tudi država. 
V prvih dneh septembra smo se 
tako razveselili odločitve o podpori 
projektu Zmanjšanje poplavne 
ogroženosti na porečju Vipave I. faza. 
Gre za projekt, ki smo ga na predlog 
naše in nekaterih tako sosednjih kot 
bližnjih občin vključili v Dogovor za 
razvoj goriške regije kot pomemben 
razvojni projekt Severne Primorske 
oz. goriške statistične regije. Ker 
gre pretežno za urejanje vodotokov, 
ki sodijo v državno pristojnost, je 
nosilec projekta Direkcija Republike 
Slovenije za vode. Celoten projekt 
je vreden skoraj 7,8 milijonov evrov, 
od tega bo 6,6 milijonov evropskih 
sredstev, preostanek pa bo zagotovila 
država. V prvi fazi celovitega projekta 
zagotovitve poplavne varnosti v 
porečju reke Vipave bo direkcija 
za vode poskrbela za izvedbo 
protipoplavnih ukrepov na območjih 
pomembnega vpliva poplav v okviru 
pritokov Bela in Vrtojbica. Na 
porečju Vrtojbice bodo v letošnjem 
letu najprej izbrali inženirja in z 
njegovo pomočjo pripravili projektno 
dokumentacijo in razpis za izvedbo, 
pri kateri pričakujejo tudi sodelovanje 
občin. Glede na potek priprave vseh 
teh dokumentov bomo vzporedno 
začeli s pridobivanjem zemljišč. Drugi 
del investicije se zaradi velikega 
finančnega obsega prenaša v II. fazo 
projekta, ki se načrtuje v naslednji 
finančni perspektivi, ki pa se začenja 
že s tekočim koledarskim letom.

Kot vse kaže, bi bili ukrepi potrebni 
za zagotovitev poplavne varnosti 
zgolj na strugi Vrtojbice zelo težko 
izvedljivi. Strugo bi bilo treba razširiti 
ali poglobiti in zvečati naklon brežin. 
Zemljišča za razširitev bi bilo znotraj 
naselij zelo težko pridobiti. Treba bi 
bilo na novo zgraditi vse mostove čez 
Vrtojbico, vključno z železniškim pri 
Kurivu v Šempetru, kar bi zahtevalo 
pripravo tehnično in časovno 
zahtevne dokumentacije ter dovoljenj. 
Zaradi tega se trenutno nakazuje 
rešitev z razbremenilnim kanalom, ki 

bi potekal od mostu v športni park v 
Šempetru, pod Cesto prekomorskih 
brigad in Žnidarčičevo ulico pa vse 
do kolesarske poti ob vrtojbenski 
obvoznici in proti čistilni napravi. 
Razbremenilni kanal bo po možnosti 
v celoti potekal na občinskih ali 
državnih zemljiščih.

Seveda pa dela ne potekajo samo 
pod zemljo. Veliko je bilo v preteklih 
mesecih narejenega tudi na drugi 
občinski infrastrukturi. A ker gre 
za številna manjša dela, jih ne bi 
niti našteval. Eden od prostorov, ki 
mu posvečamo veliko pozornosti, 
je gotovo športni center. Zelo me 
veseli, da center obratuje ves čas, 
kolikor dopuščajo razmere zaradi 
epidemije. Prav zaradi epidemije je 
težko pripraviti pregled prihodkov in 
stroškov, na hitro pa je možno oceniti, 
da je obratovanje športnega centra 
mogoče urediti tako, da bo kar najbolj 
na razpolago uporabnikom, stroški 
pa ne bodo dodatno obremenjevali 
občinskega proračuna. Seveda bo v 
prihodnosti potrebna resna prenova 
objekta, ki bo zahtevala znatna 
finančna sredstva. Potrudili se bomo, 
da si jih bomo zagotovili na državnih 
razpisih.

Podobno se bo občina trudila na 
državnih razpisih pridobiti tudi 
sredstva za prenovo kulturne dvorane 
v Šempetru in zagotovitev dodatnega 
prostora za zdravstveni dom. S 
tem namenom smo že naročili vso 
potrebno projektno dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za prenovo kulturne dvorane, javni 
zavod Zdravstveni dom osnovno 
varstvo Nova Gorica pa intenzivno 
pripravlja dokumentacijo za 
investicijo v nove prostore.

Ob zadnjem obisku Vlade Republike 
Slovenije na Severnem Primorskem 
smo se razveselili novic na področju 
investicij v državno prometno 
infrastrukturo. Na občini smo 
tokrat gostili državnega sekretarja z 
Ministrstva za infrastrukturo z ekipo 
direkcije za infrastrukturo. Že v 
letu 2022 se nam obeta gradnja prej 
omenjenega krožišča na vrtojbenski 
obvoznici na vhodu v poslovno 
cono Vrtojba ob hitri cesti, posebno 
pa smo veseli načrtovanih gradenj 
na železniški infrastrukturi. Tako 
se za leto 2022 načrtuje izgradnja 
novega postajališča v Šempetru, 
ki bo najverjetneje umeščeno v 
bližino športnega parka. Ta lokacija 
se zdi najprimernejša tako z vidika 

dostopa do regijske bolnišnice kot do 
središča Šempetra, saj je v bližini že 
zgrajen most čez Vrtojbico in so poti 
urejene. V bližini je na razpolago tudi 
parkirišče za avtomobile, občina pa 
namerava v kratkem dodatno urediti 
še pešpot iz športnega parka do 
biotehniške šole. 

Ravno tako se za leto 2022 načrtuje 
izgradnja potniških peronov na 
železniški postaji Vrtojba, ki se sicer 
tudi nahaja v Šempetru, vendar na 
železniški progi, ki pelje v sosednjo 
Gorico v Italiji. Ta postaja je lahko 
zelo zanimiva za potniški promet, 
saj so v bližini poslovne cone, v 
katerih so podjetja, ki zaposlujejo 
okoli 3.000 ljudi. Tako bi bilo morda 
smiselno podaljšati linije vlakom, ki 
pripeljejo iz Soške doline do Vrtojbe 
in v sosednjo Gorico. Možno bi bilo 
uvesti tudi potniške vlake iz Vipavske 
doline. Seveda pa bi za direktno 
povezavo iz Vipavske doline morali 
zgraditi nov železniški lok, ki je sicer 
v načrtih direkcije že predviden za 
gradnjo in to v relativno kratkem času. 
Nenazadnje pa Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo načrtuje 
tudi prenovo celotne Bohinjske proge, 
tako da bi jo bilo mogoče daljinsko 
upravljati. Odsek te proge poteka tudi 
čez Občino Šempeter-Vrtojba.

Spoštovani!

Kot lahko vidite in boste v 
nadaljevanju v prispevkih prebrali, 
se je v naši občini v zadnjih treh 
mesecih veliko dogajalo. Z začetkom 
nove sezone in novega šolskega leta 
pa dobivajo vsa področja nov zagon. 
Septembra je sicer že skoraj konec. 
S tem pa je za nami tudi že ena 
desetina šolskega leta. Kako čas beži! 
Ker pa nikoli ni prepozno, mi dragi 
učenci, pa tudi študenti, ki svoje novo 
študijsko leto začenjate v oktobru, 
dovolite, da tudi letos ponovim to, 
kar vam vsakič znova ob začetku 
šolskega leta polagam na srce: bodite 
delovni, skrbni in redni; postavite si 
cilje, ki bodo nekoliko višji od vaših 
zmogljivosti in trudite se zanje. Naj 
učenje ne bo muka, nepotreben napor, 
nebodigatreba. Naj bo kot čudovito 
potovanje, kjer vsak dan vidite, 
doživite in spoznate nekaj novega, 
zanimivega. 

Pazite nase in na druge! Ostanite 
zdravi!

Vaš župan
Milan Turk
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Evropska sredstva za 
poplavno varnost porečja 
Vipave

Služba vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je odobrila 
evropska sredstva za prvo fazo 
projekta zmanjševanja poplavne 
ogroženosti porečja Vipave. Za 7,8 
milijonov evrov vreden projekt, ki 
ga bo izvajala Direkcija Republike 
Slovenije za vode v okviru Dogovora 
za razvoj Goriške razvojne regije, 
bo Kohezijski sklad prispeval 6,6 
milijona evrov. V okviru prve faze 
celovitega projekta zagotovitve 
poplavne varnosti v porečju reke 
Vipave bo direkcija za vode poskrbela 
za izvedbo protipoplavnih ukrepov na 
območjih pomembnega vpliva poplav 
v okviru pritokov Bela in Vrtojbica. 
 
Na porečju Vrtojbice bodo v letošnjem 
letu najprej izbrali inženirja in z 
njegovo pomočjo pripravili projektno 

nalogo in razpis za izvedbo, pri kateri 
pričakujejo pomoč lokalnih skupnosti. 
Glede na potek priprave vseh teh 
dokumentov bodo vzporedno začeli s 
pridobivanjem zemljišč in s pripravo 
potrebne dokumentacije za izvedbo. 
Drugi del investicije se zaradi velikega 
finančnega obsega prenaša v II. fazo 
projekta, ki se načrtuje v naslednji 
finančni perspektivi, ki pa se začenja 
že s tekočim koledarskim letom. 
 
Z izvedbo I. faze projekta 
zmanjševanja poplavne ogroženosti 
porečja Vipave bo ustrezne poplavne 
zaščite deležen 201 prebivalec občin 
Vipava, Šempeter-Vrtojba in Renče-
Vogrsko. Poplavno zaščitenih bo tudi 
40 objektov, so sporočili iz vladne 
službe. Del projekta je tudi izdelava 
celovite hidrološko-hidravlične 
študije za celotno porečje Vipave. 
Ko bo ta končana, bodo določeni 
še ukrepi za drugo fazo projekta in 
končno ureditev porečja te reke, 
ki bodo predvidoma izvedeni v 
programskem obdobju 2021–2027.
 
Mateja Poljšak Furlan

September je tu in zame je to od 
nekdaj neke vrste novo leto; kot bi se 
vse začelo s prvim septembrom, ko 
se prestopi šolske pragove, ko se vse 
ponovno začne, zaživijo ulice, mesta, 
vse dobi nov pridih in novo svežino, a 
ni čudovito?!

Drage 
bralke, 
bralci!

Zame se september že drugič 
zapored ni začel prav čarobno. Lani 
sem namreč ugotovila, da imam 
hudo bolnega 9-letnega mucka, od 
katerega sem se morala pred dnevi žal 
posloviti. Bil je res pravi prijatelj, tisti, 
ki te nikoli ne zapusti, ki je s teboj 
v dobrem in slabem, ko si nasmejan 
in ko si najslabša verzija samega 
sebe. Vem, da sem morda za nekatere 
smešna, patetična, velikokrat sem na 
moja ravnanja z mojimi štirinožnimi 
prijatelji dobila marsikatero kritiko, 
vendar kaj naj, če jih nadvse 
obožujem. Tako pristna in topla bitja 
so, polna ljubezni in topline. Kdo vas 
je najbolj vesel, ko se po celem dnevu 
vrnete iz službe? Kdo vas s smrčkom 
dregne, ko ste na tleh? 

Pa naj se vrnem na september in 
prvi šolski dan. Vsi smo kot otroci 
imeli skrite želje, kaj bi bili, ko bomo 
“veliki”. Sama sem veliko let sanjarila 
o tem, da bom veterinarka, saj sem si 
resnično želela večino časa preživeti 
z živalmi. Seveda se je moje življenje 
drugače odvijalo in vedela sem, da 
sanj ne bom uresničila. Vedno sem 
imela grenak priokus, ali je tako prav 
ali ne, letos pa sem dobila potrditev, 
da je to, v kar me je popeljalo 
življenje, čisto v redu, saj več kot 

“božalec muc” res ne bi mogla biti. 
(smeh) Kapo dol veterinarjem, ki svoje 
delo opravljajo s srcem in z občutkom, 
ki se odločno in disciplinirano borijo 
in rešujejo življenja naših živali ter 
vsaki težavi najdejo pravo rešitev. A 
ni nekaj izjemnega, da počneš prav to, 
kar ti je najbolj všeč? Da počneš to, v 
čemer uživaš?

Vsem šolarjem želim prav to – da bi v 
življenju izbrali poti, ki jih osrečujejo, 
da bi počeli to, v čemer so najboljši. 
Le tako bodo dali svetu najboljšega 
sebe in verjemite mi, da jih bomo vsi 
opazili.

Pa ne pozabite – do 26. novembra 
zbiramo prispevke za decembrsko 
številko Glasila. Le pogumno nam 
pišite na glasilo@sempeter-vrtojba.
si. Veseli bomo vašega prispevka 
ali ideje, ki bo obogatila praznično 
številko. 

Želim vam prijetno branje tokratne 
izdaje, uživajte jesen, ostanite zdravi, 
veseli in pocrkljajte vaše štirinožne 
prijatelje še v mojem imenu!

Lara Soban,
odgovorna urednica
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V četrtek, 9. septembra 2021, je bila 
podpisana pogodba za izvedbo 2. faze 
protipoplavnih ukrepov na območju 
Čukelj in Zapučk. V sklopu te faze bo 
izbrani izvajalec Ginex International, 
d. o. o., opravil dela na vtočnem 
delu jarka J2, prestavil fekalni kanal 
in zgradil meteorni kanal v Cesti na 
Čuklje v dolžini okoli 100 m. Poleg 
tega bo v cesti zgrajen tudi propust v 
dolžini 28 m. V tej fazi se bo izvedla 
še obnova javnega meteornega kanala, 
ki se na Cesti na Čuklje nahaja ob 
objektih s hišnimi številkami od št. 
33 do št. 76. Pogodbena vrednost del 
je 559.202,57 EUR. Rok izvedbe del je 
šest mesecev.
 
Mateja Poljšak Furlan

2. faza gradbenih protipoplavnih 
ukrepov na območju Čukelj in Zapučk 
se lahko začne

V ponedeljek, 19. julija 
2021, je vrata odprl 
skupnostni center v Novi 
Gorici, ki je namenjen 
socialnim dejavnostim za 
posebej ranljive skupine. 

Vrata je odprl skupnostni center 
v Novi Gorici, ki je namenjen 
socialnim dejavnostim za posebej 
ranljive skupine

V nekdanjem samskem 
domu Primorja v Bidovčevi 
ulici v Novi Gorici sta 
poleg že obstoječe pro bono 
ambulante in zavetišča za 
brezdomce, ki je po prenovi 

večje, prostore dobili še 
dve novi stanovanjski 
skupini (skupaj dvanajst 
uporabnikov) za osebe z 
dolgotrajnimi težavami 
v duševnem zdravju in v 

duševnem razvoju, info 
točka za podporo ranljivim 
skupinam, kjer bodo lahko 
ljudje dobili informacije o 
vseh socialnovarstvenih 
programih na območju 
Mestne občine Nova Gorica, 
Občine Šempeter-Vrtojba in 
Občine Gorica, in dnevni 
center za duševno zdravje. 
V centru za duševno 
zdravje s skupnostno 
psihiatrično obravnavo 
bodo potekale dejavnosti, 
namenjene podpori osebam 
s težavami v duševnem 
zdravju iz Gorice, Nove 
Gorice in Šempetra-Vrtojbe. 
Aktivnosti bodo potekale v 
sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Nova Gorica. 

Za ta namen je EZTS GO 
v okviru projekta Salute-
Zdravstvo, financiranega 
iz Programa Interreg V-A 
Italia-Slovenija 2014–2020, 
zagotovil skupaj 316.780,61 
EUR.

Mateja Poljšak Furlan

Projekti
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Občina Šempeter-Vrtojba je tudi 
letos razpisala in bo ob praznovanju 
svojega občinskega praznika na 
slavnostni seji Občinskega sveta 
Občine Šempeter-Vrtojba podelila 
občinske nagrade in priznanja. 
Občinske nagrajence je na svoji 
26. redni seji 17. junija 2021 izbral 
Občinski svet na podlagi predlogov 
Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Podeljeni bosta 
dve nagradi Občine Šempeter-Vrtojbe 
za mlade, ki sta ju prejela Rebeka 
Pregelj in Nik Šuler, ter dve priznanji 
Občine Šempeter-Vrtojba, katerih 
prejemnika sta ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno zdravje, Dnevni 
center za ljudi s težavami v duševnem 
zdravju – enota Nova Gorica in 
Vojko Pirih. Nagrada za mlade se 
podeli mladim do dopolnjenega 25. 
leta starosti za uspehe in dosežke 
ob začetku ustvarjanja oziroma 
delovanja, medtem ko priznanje 
Občine Šempeter-Vrtojba lahko 
prejmejo posamezniki, podjetja, 
zavodi, organizacije, skupnosti, 
združenja, društva za posamične 

Občinski nagrajenci 2021

uspehe ali vidne dosežke na 
najrazličnejših področjih dela in 
ustvarjanja, ob važnih jubilejih, 
dolgoletnem uspešnem delovanju ter 
ob drugih slovesnejših priložnostih.

Komisija je letošnje predloge 
obrazložila takole:

•	 Nagrado	za	mlade	Občine	
Šempeter-Vrtojba za uspehe in 
dosežke na glasbenem področju 
in kot spodbudo za nadaljnje 
ustvarjalno delo prejme Rebeka	
Pregelj iz Šempetra pri Gorici.

      
Rebeka Pregelj je od nekdaj izkazovala 
zanimanje za široko paleto različnih 
področij. Obiskovala je splošni 
oddelek Gimnazije Nova Gorica in 
jo zaključila kot zlata maturantka. 
V prostem času pa je prepevala 
v Mladinskem pevskem zboru 
Šempeter-Vrtojba (večkrat tudi kot 
solistka) in sodelovala z različnimi 
kulturnimi društvi na Goriškem. 
Vzporedno se je posvečala tudi 
glasbenemu izobraževanju na 

Glasbeni šoli Nova Gorica, tako je 
po gimnaziji študij nadaljevala na 
UL Akademiji za glasbo, kjer je leta 
2020 zaključila dodiplomski študij 
petja. Na pevskih tekmovanjih dosega 
opazne rezultate; leta 2019 zlato 
plaketo na državnem tekmovanju 
TEMSIG, 1. nagrado na mednarodnem 
tekmovanju Lav Mirski v Osijeku, 
priznanje za najmlajšo finalistko 
na mednarodnem tekmovanju 
Seghizzi, 3. nagrado na mednarodnem 
tekmovanju Concorso giovani 
musicisti città di Treviso. Letos pa je 
dosegla 1. mesto na mednarodnem 
tekmovanju v sodobnem samospevu 
Aegis carminis. V prihodnji koncertni 
sezoni bo kot dobitnica avdicije 
nastopila s Simfoničnim orkestrom 
SNG Opera in balet Ljubljana. Svoje 
znanje izpopolnjuje na mojstrskih 
tečajih in seminarjih pri priznanih 
profesorjih. Pripravila je samostojni 
recital znotraj ciklov Mladi mladim 
Glasbene mladine ljubljanske v 
Slovenski filharmoniji, Nedeljske 
matineje v Narodni galeriji UL 
AG, Glasba z vrtov sv. Frančiška 
Kulturnega doma Nova Gorica. 
Nastopila je na številnih festivalih 
doma in v tujini. S Komornim 
godalnim orkestrom NOVA je na 
festivalu sodobne glasbe Kogojevi 
dnevi 2019 krstno izvedla skladbo 
Tilna Slakana “Ko sva sama”. 
Redno sodeluje tudi z italijanskima 
ansambloma baročne in renesančne 
glasbe Super Flumina Babylonis in 
Cappella Altoliventina, s katerima se 

Prejemnika priznanj Margerita Humar v imenu ŠENTovega dnevnega centra za ljudi s težavami v duševnem zdravju – enoti Nova 
Gorica in Vojko Pirih ter prejemnika nagrad za mlade Rebeka Pregelj in Nik Šuler z županom Milanom Turkom.
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posvečajo obujanju zanimanja za staro 
glasbo. Letos se poleg glasbe posebno 
posveča tudi novi študijski poti, saj 
obiskuje prvi letnik študija medicine 
na UL Medicinski fakulteti.

• Nagrado za mlade Občine 
Šempeter-Vrtojba za uspehe in 
dosežke na športnem področju in 
kot spodbudo za nadaljnje delo 
prejme Nik	Šuler iz Šempetra pri 
Gorici. 

Nik Šuler je športnik – plesalec, 
ki že 14 let profesionalno trenira 
breakdance in je od leta 2014 del 
slovenske članske reprezentance, 
ki vsako leto zastopa Slovenijo na 
največjih tekmovanjih. Poleg tega je 
od leta 2017 tudi uradno registriran 
športnik pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije. V svoji karieri je kot 
posameznik ter tudi v skupini do 
sedaj dosegel že veliko odličnih 
rezultatov na mednarodni ravni. 
Njegovo prvo mednarodno odličje 
sega v leto 2014, ko je postal svetovni 
podprvak, kar mu je ponovno uspelo 
tudi leta 2016. Leto 2017 je bilo 
njegovo najuspešnejše leto, saj je 
postal tako evropski kot tudi svetovni 
prvak, poleg tega pa je v tudi solo 
kategoriji zasedel odlično 5. mesto na 
evropskem prvenstvu ter 4. mesto na 
svetovnem prvenstvu. Leta 2018 je 
dosegel naslov evropskega podprvaka 
ter bronasto priznanje na svetovnem 
prvenstvu. Še vedno je aktualni 
evropski prvak ter svetovni podprvak, 
dosežka katera je dosegel leta 2019 in 
katera bo tudi letos poskušal ubraniti. 
Svoje znanje deli tudi mlajšim 
generacijam, saj že več let poučuje 
mlade plesalce v več plesnih šolah po 
celotni Sloveniji. Poleg vsakodnevnih 
treningov, nastopov doma in v 
tujini ter poučevanja mladih je Nik 
uspešen tudi pri študiju. Leta 2020 
je diplomiral na Ekonomski fakulteti 
v Ljubljani, trenutno pa opravlja 
magisterij. Njegova največja želja je 
uvrstitev na olimpijske igre, ki se 
bodo odvijale leta 2024 v Parizu.

• Priznanje Občine Šempeter-
Vrtojba ob 20. obletnici delovanja 
prejme ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno zdravje, 
Dnevni center za ljudi s težavami 
v duševnem zdravju – enota 
Nova Gorica.

Dnevni center je nevladna, neprofitna 
organizacija, ki je lanskega novembra 
praznovala 20 let delovanja in 
opravljanja humanitarne dejavnosti. 

Dnevni center je danes verificiran, 
javno socialnovarstveni program, ki 
predstavlja pomembno dopolnitev 
javne službe socialnega varstva na 
področju pomoči osebam s težavami 
v duševnem zdravju in njihovim 
svojcem. Njihovo glavno poslanstvo 
je psihosocialna rehabilitacija 
oseb s težavami v duševnem 
zdravju, s katerim dosegajo višjo 
stopnjo samostojnega življenja, 
brez nepotrebne stigmatizacije, 
diskriminacije, izključenosti. Njihove 
prednosti so majhnost, dostopnost, 
prožnost, umeščenost v civilno 
družbo in lokalno okolje, predvsem pa 
prepoznavanje potreb posameznikov 
in ranljivih skupin v goriški 
regiji. Program prinaša pozitivne 
rezultate, saj omogoča zmanjševanje 
hospitalizacij, bivanje v domačem 
okolju, dvig kakovosti življenja, 
obogatitev vsakdanjega življenja ter 
razbremenitev svojcev. Zavzemajo 
se za individualni pristop in pri tem 
sodelujejo z različnimi ustanovami in 
službami. Poleg osnovne dejavnosti 
so tudi učno središče za študente 
družboslovnih in humanističnih 
smeri. Izvedli so preventivne 
delavnice za mladostnike “Duševno 
zdravje in mladi po osnovnih in 
srednjih šolah”, sodelovali pri 
številnih projektih tako doma kot v 
tujini: projekt Nisem več sam – delam 
kot prostovoljec, Stopimo skupaj, 
festival Z igro nad stigmo, projekt 
RE-generacija, projekt Pridi, vključi 
se in naredi, projekt Zeli za ljudi, 
mednarodni projekt EdiCitNet, projekt 
EZTS-GO Salute-Zdravje in drugi. 
Pomembno je tudi njihovo čezmejno 
sodelovanje s sorodno organizacijo 
C.S.M. in FUSAM v sosednji 
Gorici in vsakoletno čezmejno 

integracijsko srečanje Inclusia v 
Celovcu. V Občini Šempeter-Vrtojba 
sodelujejo s Centrom za dnevne 
aktivnosti starejših, s KO Šempeter, 
s Turističnim društvom Občine 
Šempeter-Vrtojba ter z Osnovno 
šolo Ivana Roba. V dvajsetih letih 
delovanja so bili zelo uspešni in zelo 
dejavni ter tako postali na Goriškem 
dobro poznani. 

• Priznanje Občine Šempeter-
Vrtojba za dolgoletno nesebično 
pomoč prejme Vojko	Pirih iz 
Vrtojbe.

Vojko Pirih je eden izmed 
prostovoljcev Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih, ki 
sodeluje pri storitvi GO ŠOFER, ki 
nudi brezplačne prevoze za obisk 
zdravnika, bolnišnice, lekarne, 
občine, banke in trgovine za starejše 
od 65 let. Pirih se rade volje odzove 
na potrebe ljudi v svojem lokalnem 
okolju, saj ga v to vodijo njegove 
osebne vrednote in prepričanja. 
Kot član medobčinskega društva 
slepih in slabovidnih prostovoljno 
pomaga tudi ostalim članom društva. 
Nesebično nudi pomoč v zdravilišču 
kot spremljevalec tetraplegika iz 
naše občine. Vojko Pirih je bil tudi 
dolgoletni predsednik ŠUD Vrtojbica 
in je veliko prispeval na področju 
športno-turističnega utripa v Občini 
Šempeter-Vrtojba. V času njegovega 
predsedovanja je bilo društvo trikrat 
izbrano kot najboljši organizator 
prireditve Slovenija kolesari. Dvajset 
let se je tudi aktivno vključeval v delo 
ND Bilje.

Mateja Poljšak Furlan
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Za kulturno popestritev slavnostne seje so poskrbele članice tria “Le Dive” Marjetka 
Luznik, Julija Polanc in Alenka Marušič, ki so zapele ob klavirski spremljavi Blaža Pahorja.
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Za kaj gre?

GoStartup akademija je intenziven 
program za ustanovitelje podjetij, 
kot jih izvajajo v najbolj naprednih 
inkubatorjih po svetu. Korak za 
korakom bodo udeleženci preverili, 
kako postaviti poslovni model, 
oblikovati produkte z visoko dodano 
vrednostjo, postaviti strategijo trženja 
in dvigniti njihovo podjetje na višji 
nivo. Rezultat bo dobičkonosen in 
vzdržen poslovni model njihovih 
podjetij. Rok za prijavo je 23. 9. 2021, 
program pa bo potekal v oktobru in 
novembru.

“V ospredje programa smo postavili 
sodobno znanje ter prenos praktičnih 
izkušenj predavateljev, saj želimo, da 
podjetniki skozi program hitro in vidno 
napredujejo,” je pojasnil Mitja Mikuž, 
vodja programov startup skupnosti 
Primorskega tehnološkega parka.

Ali sem primeren za prijavo v 
GoStartup akademijo?

Podjetniški program je namenjen:
• podjetnikom perspektivnih 

startupov neglede na branžo.
• Prijavijo se lahko ustanovitelji 

d.o.o., s.p., zavodov ali drugih 
oblik podjetij.

Kako bo potekala GoStartup 
akademija?

Delavnice se bodo izvajale v oktobru 
in novembru. Program je sestavljan 
iz 12 štiriurnih delavnic, ki bodo 
potekale dvakrat tedensko, vodili pa 

Primorski tehnološki 
park odpira prijave v 
GoStartup akademijo

jih bodo izkušeni podjetniki. Poleg 
tega pa bodo uspešni udeleženci po 
končanem programu prejeli po 20 
mentorskih ur s podjetnikom, ki jim 
bo svetoval pri razvoju produkta in 
rasti podjetja. Izbrane ekipe bodo po 
programu deležne še ostalih bonusov, 
ki jih ponujajo v PTP, kot so na primer 
mreženjski dogodki, mesečne delavnice 
znanja in srečanja startup skupnosti.

V zadnjih 6 letih so v podjetniško 
znanje investirali več kot 1 milijon 
evrov. Podjetniki tako svoje omejene 
vire usmerijo v razvoj produkta in 
trga. “Za njihovo znanje in povezave 
do pravih ljudi pa poskrbimo v 
Primorskem tehnološkem parku. 
Največja dodana vrednost našega 
inkubatorja je pravzaprav skupnost 
startup podjetnikov, svetovalcev 
in mentorjev, investitorjev in 
raziskovalcev. ki si pomagajo pri 
reševanju izzivov, delijo izkušnje in 
mnenja,” je pojasnila direktorica PTP 
Tanja Kožuh.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili 
GoStartup akademijo, bodo vključeni 
v skupnost Primorskega tehnološkega 
parka, kjer podjetniki lahko na 
letni ravni izkoristijo do 10.572 
EUR v obliki mentorstva, delavnic, 
programov in prostora za sodelo. 
Sredstva, ki jih Primorski tehnološki 
park vloži v znanje podjetnikov, 
pridobi na evropskih in državnih 
razpisih. Investicija v podjetništvo se 
neposredno odraža v rasti podjetij in 
napredovanju regije.

Marjana Simčič Humar

Primorski tehnološki park vabi ambiciozne podjetnike v 
GoStartup akademijo. Udeleženci bodo v dveh mesecih 
z izkušenimi predavatelji iz sveta podjetništva razvili 
strukturiran načrt rasti podjetja. V GoStartup akademijo se 
lahko prijavijo lastniki perspektivnih podjetij ali motivirane 
osebe z ambicioznimi projekti. Podjetniška strokovna komisija 
bo izmed prispelih prijav izbrala dvanajst udeležencev, ki 
bodo program v vrednosti 2.852 EUR obiskovali brezplačno. 
Programa se je v preteklih 6 letih udeležilo skupaj že 68 
podjetniških ekip, ki hitro rastejo in zaposlujejo. Pet od teh 
podjetij (starosti med 2 in 5 let) je od začetka epidemije do 
danes zaposlilo več kot 30 novih sodelavcev. 

Izkušnje podjetnikov

“Primorski tehnološki park danes 
nudi podjetnikom zaokroženo 
paleto storitev, da le-ti svojo idejo 
čim enostavneje in čim hitreje 
spravijo na trg. Izobraževanja o 
gradnji startupa, kako pridobiti 
stranke, kako deluje digitalni 
marketing, kako pridobiti 
investicijski denar, so pomagala 
več sto podjetjem. Občasno se 
oglasim v parku in res je super, ko 
vidiš vso to zagnanost in energijo; 
tako pri ekipi PTP-ja kot pri 
mladih podjetnikih.”
Elvis Janežič, direktor 
Instrumentation Technologies

“Primorski tehnološki park je 
zame predvsem prostor, kjer si 
podjetniki izmenjamo mnenja in 
se drug od drugega učimo. Izzive 
podjetja sem morala pred tem 
vedno reševati sama, sedaj pa 
imam možnost, da se pogovorim 
z drugimi podjetniki, ki so že 
prehodili to pot in mi lahko zato 
svetujejo. Rast podjetja je zaradi 
tega hitrejša in ne delaš banalnih 
napak, saj te na to že opozorijo 
kolegi.”
Teja Bajt, ustanoviteljica startupa 
INNO LAB – dobitnik razpisa P2, 
Kobarid

“V GoStartup akademijo 
smo se pred leti vključili iz 
preprostega razloga: ko pričneš 
s podjetništvom, se ti zdi, da vse 
veš, ampak žal temu ni tako. Zakaj 
bi delal napake, ki so jih drugi 
že naredili? Tu pridobiš ogromno 
znanja v kratkem času.”
Uroš Kavčič, podjetje Uroš in 
Valentina, zmagovalec Štartaj 
Slovenija 2020

“Nam je to izredno pomagalo, 
ker sva takrat imela pomanjkanje 
znanja na področjih marketinga, 
brandinga. Če bi sama se lotila, bi 
rabila kakšna tri leta praktičnih 
izkušenj, da bi prišla na isti nivo, 
kot smo ga takrat dosegli v zgolj 
dveh mesecih.” 
Boštjan Pečar, Startup Malener 
Cider, Prešnica
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Skupščina družbenikov Primorskega 
tehnološkega parka, ki jo sestavljajo 
predstavniki lastnikov Občine Šempeter-
Vrtojba, Mestne občine Nova Gorica, 
Občine Renče-Vogrsko, Univerze v Novi 
Gorici, Mahle electric drives Slovenija 
in Elektro Primorske, je dosedanji 
direktorici Tanji Kožuh soglasno potrdila 
nov 4-letni mandat. Kožuhova je sicer na 
čelu družbe od leta 2012.

“Družbeniki stremimo k temu, da v 
regijo pripeljemo najboljše znanje 
za razvoj. Dosedanji direktorici 
PTP smo podelili nov mandat, saj 
želimo, da Primorski tehnološki park 
postane vodilni startup ekosistem v 
regiji, zanimiv tudi za mednarodno 
okolje,” pove predsednik skupščine Ivo 
Podbersič, sicer predstavnik Občine 
Šempeter-Vrtojba, ki ima v PTP največji 
lastniški delež.

Dosežki, merljivi v številkah

Primorski tehnološki park se danes 
uvršča med 5 najpomembnejših startup 
središč v državi. Na podlagi rezultatov 
je bil vključen v nacionalni sistem 
inovativnih subjektov, ki pod okriljem 
Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT 
Slovenija razvijajo startup ekosistem 
Slovenije za zagon, razvoj in rast najbolj 
ambicioznih in hitrorastočih podjetij. 

Primorski tehnološki park 
na svetovni zemljevid 
startup ekosistemov z 
direktorico Tanjo Kožuh

Dejstva: 

• Od leta 2012 do leta 2020 je 
PTP podvojil celotne poslovne 
prihodke.

• Samo v zadnjih treh letih je 
v startup podjetja in razvoj 
inovativnega podjetništva v goriški 
regiji investiral skoraj 1,2 mio EUR 
nepovratnih sredstev iz različnih 
EU skladov.

• Podjetniško tekmovanje za mlade 
POPRI je z regionalnega nivoja 
pozicioniral v osrednje nacionalno 
tekmovanje za mlade od 12. do 
29. leta ter ga povezal z Genius 
Olympiad v ZDA. V letu 2021 
je slovenski model tekmovanja 
internacionaliziral na območje 
devetih evropskih držav. 

• V letu 2020 je prejel posebno 
nagrado evropske komisije 
“Special Mention” za prizadevanja 
na področju odgovornega in 
vključujočega podjetništva. 

• Že devet let zapored dosega 
nadpovprečno visoko dodano 
vrednost na zaposlenega; v 
letu 2020 je dodana vrednost 
na zaposlenega znašala 75.661 
EUR, kar predstavlja 1,6-kratnik 
slovenskega povprečja. 

Mlada podjetja, ki rastejo in zaposlujejo 

V obdobju, ki za nikogar ni enostavno, 
saj se soočamo z ukrepi zaradi 
prisotnosti virusa Covid-19, so se mlada 
podjetja iz Primorskega tehnološkega 
parka znala zelo hitro in učinkovito 
prilagoditi novim razmeram, obstati 
na trgu in celo hitro rasti. Med njimi 
je pet mladih podjetij, starih med dve 
in sedem let, od začetka epidemije do 
danes na novo zaposlilo več kot 30 
sodelavcev. 

V letu 2021 so kar štiri mlada podjetja, 
stara do enega leta, v hudi konkurenci 
iz vse Slovenije uspela pridobiti 
skupaj 216.000 EUR investicij s strani 
Slovenskega podjetniškega sklada. V 
zadnjih sedmih letih pa je kar sedem 
podjetij, ki so danes mlajša od osem 
let, prejelo za več kot 2,5 milijona EUR 
investicijskega denarja od različnih 
investitorjev in skladov iz Slovenije in 
tujine, tudi iz ZDA in Izraela. 

Vizija Primorskega tehnološkega parka 
2025: internacionalizacija 

V zadnjih petih letih je PTP sklenil 
več kot 500 nacionalnih in več kot 
50 mednarodnih partnerstev iz 16 
različnih držav sveta, od ZDA, preko 
Evrope do Bližnjega vzhoda in Kitajske:
• ZDA: Genius Olympiad, New York 

in M-accelerator, Los Angeles.
• Združeni arabski emirati: AIM – 

Annual Investment Meeting.
• Kitajska: AIR maker in Tijanin 

Beichen Zhongguancun Kexin 
Industrial Park. 

• Italija: Area Science Park, Elletra-
Sincrotrone, Univerze v Trstu, 
Vidmu, Benetkah.

• Avstrija: Tehiška univerza, 
Gradec, Univerza Leoben, Polimer 
Competence Center.

• Belgija: Startup Europe; itd.

Partnerstva so temelj za nadaljne delo v 
smeri mednarodnega pozicioniranja. 

Vključevanje tehnološkega parka v 
mednarodne konzorcije je omogočilo, 
da je v startup podjetja in razvoj 
inovativnega podjetništva v goriški 
regiji investiral skoraj 1,2 mio EUR 
nepovratnih sredstev iz različnih 
EU skladov. Startup podjetja bodo 
zaradi večje prepoznavnosti in 
vpetosti Primorskega tehnološkega 
parka v mednarodnem okolju imela 
še več priložnosti za stik z globalnim 
okoljem, predvsem s tujimi mentorji, z 
investitorji, s skladi tveganega kapitala, 
z visoko tehnološkimi podjetji in s 
podjetniškimi okolji iz tujine. 

“Primorski tehnološki park je zgodba 
o viziji, strategiji, ekipi in uspehu. 
Na Goriškem smo zgradili enega 
najmočnejših središč za inovativno 
podjetništvo v Sloveniji. Do leta 2025 
želimo postati podjetniško središče, 
ki bo lastno znanje in podjetniške 
metodologije širilo izven meja države,” 
pravi Tanja Kožuh.

Marjana Simčič Humar

Primorski tehnološki park (PTP) bo še naprej vodila dosedanja 
direktorica Tanja Kožuh. Tako je soglasno odločila skupščina 
družbenikov. Prepričala je z dosedanjimi poslovnimi 
rezultati. V preteklih letih je tehnološki park pod njenim 
vodstvom pričel sistematično delati na internacionalizaciji, 
kar namerava Kožuhova nadgraditi v naslednjem mandatu. 
Družbeniki so se odločali med šestimi kandidati, ki so se 
prijavili na javni razpis.
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Avenia

Klavdij Medvešček in Martina 
Drašček sta združila dolgoletne 
izkušnje in jih spojila v edinstveno 
kombinacijo, ki jo najdete samo v 
Vrtojbi. Klavdij je že več kot 30 let v 
modnih poslovnih vodah, Martina pa 
že 15 let vodi eno najboljših kanalskih 
slaščičarn. Povezuje ju skupna 
ljubezen do peke tort; tako sta se tudi 
spoznala, ko je Klavdij pri Martini 
kupoval sestavine za domače sladke 
kreacije: “Po poklicu sem strojnik, 
ampak od nekdaj uživam v peki tort.”

Martina je iskala opcijo, da bi odprla 
še eno slaščičarno, vendar žal 
niso našli nič primernega in prav 
Klavdijeva hčerka jima je ponudila 
super idejo o prijavi na razpis za 
prostore vrtojbenske picerije. In ker 
sta poleg prostorov kupila tudi peč 
za pice, sta se odločila, da bosta 

Vrtojbenci smo to poletje dobili novo slaščičarno in picerijo 
Avenia, ki z izjemno dovršeno prenovo in nekaterimi 
dodatki, ki jih do sedaj v vasi ni bilo, privabi prav vsakega 
mimoidočega. Ko pa enkrat preizkusite njihovo pravo pico 
napoletano in se posladkate z eno izmed ponujenih tortic ali 
domačim sladoledom, ste zagotovo navdušeni. Verjemite mi, 
da se boste spet vrnili, saj je kulinarična ponudba Avenie res 
izjemna in kmalu bo na meniju še veliko več – čaka nas prava 
kulinarična eksplozija okusov, ki jih še niste imeli možnosti 
preizkusiti. 

poleg slaščičarne imela tudi picerijo, 
ki se bo prav kmalu nadgradila v 
restavracijo z menijem à la carte, z 
malicami in s kosili.

Prenove prostorov sta se lotila že 
lansko zimo in vsa korona situacija 
jima je ponudila le dodaten čas, 
s katerim sta prostore uredila do 
najmanjšega detajla, ki izstopa že 
na prvi pogled. Eleganca in toplina 
prefinjenega dizajna restavraciji dajeta 
tisto edinstvenost, ki poleg odlične 
kulinarične ponudbe pusti dober vtis 
in vsakega gosta povabi k ponovnemu 
obisku. 

Zunanjo teraso restavracije sta 
zagradila in v notranjosti postavila 
družinam nepogrešljiva igrala za 
najmlajše. 

Trenutno v Avenii poleg pic, tort in 
domačega sladoleda dobite še pestro 
izbiro piškotov in čokolatinov. Kot 
napovedano, pa vas čaka še veliko 
presenečenj, zato le obiščite Avenio 
v Vrtojbi in se prepustite čarobnosti 
odličnih okusov, ki vam jih Martina in 
Klavdij sama pripravljata. 

Lara Soban

Podjetno
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Vsak deseti Slovenec živi s sladkorno 
boleznijo, preliminarni rezultati 
raziskave NIJZ pa razkrivajo, da je v 
Sloveniji še 79.000 oseb, pri katerih 
sladkorna bolezen še ni bila odkrita. 
V Zvezi društev diabetikov Slovenije 
zato že tretje leto zapored organizirajo 
akcijo ozaveščanja o bolezni 
#darujemkilometre. Z njo spodbujajo 
Slovence in Slovenke k telesni 
aktivnosti, ki pripomore k celovitemu 
obvladovanju bolezni. Letos ima 
akcija še posebej ambiciozni cilj: 
zbrati želijo 384.400 km, kolikor znaša 
razdalja od Zemlje do lune. Sodelujoči 
lahko kilometre zbirajo od 1. junija 
na izbranih 12 pohodniških točkah 
po Sloveniji ali drugih pohodniških 
poteh s tekom in kolesarjenjem. 

12 pohodniških točk, med katerimi 
je na pobudo predsednika Društva 
diabetikov Nova Gorica, Stanislava 
Črviča, tudi naš Sv. Ot, je enakomerno 
razporejenih po Sloveniji, tako da 
ima vsak možnost lokalno prispevati 
svoje kilometre. Na vrhu vsake od 
točk organizatorji spremljajo število 
oseb, ki so jih obiskale, opravljene 
prehojene kilometre in skupno 
višinsko razdaljo. 

Število sodelujočih oseb v akciji 
#darujemkilometre organizatorji 
spremljajo na Facebooku in 
Instagramu prek fotografij vaših 
športnih aktivnosti. Zato vse 
sodelujoče naprošajo, da se na 

Z akcijo 
#darujemkilometre prek 
Sv. Ota in drugih 11 
pohodniških točk do lune

Društvo diabetikov Nova Gorica
Goriška ulica 15
5290 Šempeter pri Gorici

M: 031-622-397
E: diabetiki.gorica.sempeter@gmail.com

Darujem#
Kilometre

3,9 km 
1 h 30 min  

Trim steza po Sv. Otu 
nad Šempetrom pri Gorici 

Nadmorska višina 
začetne in končne točke: 

30 m 

Trim steza 
po Sv. Otu 

Trim steza

Sv. Ot 
s spomenikom
goriški fronti

Obcestni zid iz italijanskih
nagrobnikov iz 1. sv. vojne

1

3

4

5

6

2

vrhu vsake od 12 točk, na drugih 
pohodniških poteh, na teku ali 
kolesarjenju fotografirate, pri 
objavi na družbenih omrežjih 

fotografijo označite s ključnikom 
#darujemkilometre in pripišete 
število opravljenih kilometrov. Če 
pa socialnih omrežij ne uporabljate, 
lahko fotografijo s pripisanim 
številom opravljenih kilometrov 
pošljete tudi prek e-pošte na 
zdds@siol.net.

Akcija #darujemkilometre traja 
vse do 14. novembra, svetovnega 
dneva sladkorne bolezni, ko bodo 
organizatorji sporočili število zbranih 
kilometrov. 

Vabljeni torej, da obiščete vseh 
12 točk po Sloveniji, še posebej 
pa, da se povzpnete na Sv. Ot in 
prehodite krožno pot po trim stezi, ki 
predstavlja slabe 4 km dolgo pohodno 
pot v Občini Šempeter-Vrtojba. Vsak 
kilometer šteje!

Društvo diabetikov Nova Gorica
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Zaradi obsežnega požara, ki je divjal 
v okolici mesta Kočani, približno 
100 kilometrov od Skopja in 50 
kilometrov od bolgarske meje, je 
Severna Makedonija 3. avgusta 2021 
preko mehanizma unije na področju 
civilne zaščite zaprosila za pomoč pri 
obvladovanju požarov v naravnem 
okolju. Ognjena stihija je prizadela 
več območij v Severni Makedoniji, še 
posebej pa vzhodni in severovzhodni 
del države.

Vlada Republike Slovenije je že 3. 
avgusta zvečer potrdila in naslednjega 
dne napotila pomoč v obliki začasne 
enote za gozdne požare, ki je štela 
48 pripadnikov civilne zaščite in 17 
vozil. V prvi 48-članski odpravi je bilo 
7 predstavnikov civilne zaščite in 41 
prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz 
obalno-kraške ter severnoprimorske 
regije. Na pot je skupaj odšlo 12 
gasilskih vozil in 5 podpornih vozil 
civilne zaščite. Severnoprimorske 
gasilce so predstavljali člani enot 
PGD Nova Gorica, PGD Šempeter pri 
Gorici, PGD Dornberk, PGD Log pod 
Mangartom, PGD Bovec, PGD Tolmin, 
PGD Podbrdo, PGD Kobarid in PGD 
Kanal ob Soči. 
Južnoprimorsko regijo so zastopali 
pripadniki PGD Pivka, PGD Postojna, 

Odprava v Severno Makedonijo
PGD Komen, PGD Ilirska Bistrica, 
PGD Knežak, PGD Vrbovo, PGD 
Pobegi-Čežarji, PGD Babiči in PGD 
Hrvatini. Enoto so sestavljali tudi 
poklicni gasilci iz Zavoda za gasilno in 
reševalno službo Sežana ter Gasilske 
Brigade Koper. En predstavnik pa je 
prišel tudi iz PGD Kočevje. 
Pri sestavi enote je bila posebna skrb 
namenjena dejstvu, da pripadniki 
gasilskih enot in njihova vozila 
prihajajo iz sicer požarno najbolj 
ogroženega dela Slovenije, kar je 
botrovalo premišljenemu izboru vozil 
in opreme za odpravo.

Prvotno mesto napotitve je bilo naselje 
Kočani, a so se zaradi spremenjene 
situacije na terenu makedonske 
lokalne oblasti odločile poslati 
slovensko enoto na območje vasi 
Pehčevo, Mačevo in Robovo z nalogo 
varovati naselja pred ognjeno fronto. 
Požar je tam divjal na površini 40 
km2, razplamtel pa se je v občinah 
Berovo, Pehčevo in Delčevo.

Slovenska odprava je iz Ljubljane 
krenila 4. avgusta ob 13. uri, pot je 
potekala preko Hrvaške in Srbije do 
Makedonije, kjer jo je ob 8. uri pri 
prečkanju meje pričakal generalni 
direktor Uprave za zaščito in 

reševanje Bekin Maksuti. Po krajšem 
pozdravnem govoru se je konvoj 
vozil odpravil v kraj Berovo, kjer 
je bila slovenska enota nastanjena. 
Žal je situacija na terenu narekovala 
hitro ukrepanje, zaradi česar je imel 
gasilski del odprave, kljub 22-urni 
poti, le 30 minut časa za se namestiti 
in pripraviti za odhod na teren. 
Zaradi približevanja požara naseljem 
Pehčevo in Trebovište je bila enota 
razdeljena na dva dela in pričela je z 
aktivni gašenjem. Do poznega večera 
sta bila oba požara pod nadzorom 
in prepuščena v varovanje lokalnim 
gasilcem.

Vse nadaljnje dni je delo potekalo 
od zgodnjih jutranjih ur do poznega 
večera, skupaj po 12 do 14 ur dnevno. 
V teh dneh smo delali po hriboviti 
pokrajini nad vasmi Budinarci, 
Macevo in Robovo. Teren, na katerem 
smo delovali, se je nahajal na 800 do 
1300 m nadmorske višine, pokrajina 
pa je pokrita z gostim borovim gozdom 
in s podrastjem ter s travniškimi 
površinami.

Teren je slabo pokrit s prometnicami, 
zato smo gasilci v teh dneh s pomočjo 
mehanizacije naredili kar nekaj km 
poti v gozd in s tem omogočili dostop 
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rotacije so bili pripadniki enot iz 
severnoprimorske regije: PGD Cerkno, 
PGD Tolmin, PGD Col, PGD Selo, 
PGD Spodnja Idrija, PGD Kanal, PGD 
Dobrovo, PGD Šempeter pri Gorici, 
PGD Vipava, PGD Dornberk ter 
obalno-kraške regije: PGD Postojna, 
PGD Sežana, PGD Komen, ZGRS 
Sežana, PGD Knežak, PGD Podgrad, 
PGD Pobegi-Čežarji, PGD Gradin, PGD 
Hrvatini, PGD Izola ter GB Koper.

Gasilci druge rotacije so si po 
zamenjavi s prvo rotacijo ogledali 
požarišče z namenom poznavanja 
terena, še isti večer pa so odšli 
20 km stran na požar deponije, 
ki se je nevarno bližal borovemu 
gozdu. Naslednji dan je druga 
rotacija gasilcev opravila še gašenje 
stanovanjske hiše, ki je žal v večji 
meri pogorela, a jim je uspelo rešiti 
šest objektov v neposredni bližini. Vse 
ostale dni do odhoda v domovino pa 
so nadzirali požarišče velikega požara.

Slovenski gasilci smo v celotnem času 
dela v Makedoniji odlično sodelovali 
tako z domačimi oblastmi, gasilci 
in domačini kakor tudi z gasilskimi 
enotami iz Avstrije in Bolgarije. 
Domačini so od prvega dne z nami 
delali na ognjeni liniji z ročnim 
orodjem; neumorno od jutra do mraka. 

Društva

večjim gasilskim vozilom oz. vozilom 
nasploh. Temperature so se gibale od 
nočnih 20–28 ºC do 44 ºC čez dan. 
Vlaga je bila zelo nizka, tudi pod 
20 %. Veter je cel dan pihal iz 
različnih smeri, razgibanost 
pokrajine in ozke doline pa so 
botrovale vrtincem, ki so še dodatno 
razplamtevali in raznašali požar. V 
teh dneh smo gasilci videli kar nekaj 
požarnih preskokov na dolžini tudi 
čez 300 m, veter pa je ognjene zublje 
iz krošenj dreves dvigoval v neverjetne 
višine. 

Marsikateri gasilec je v teh dneh 
doživel bližnje srečanje s požarnim 
preskokom, z ognjenim vrtincem 
in z neverjetno visokimi ognjenimi 
zublji. Čeprav vajeni ognja z domačih 
požarov, so bile to prav posebne 
izkušnje. Ni manjkalo niti hitrih 
umikov z namenom zaščite vasi in 
premoženja domačinov. V ponedeljek, 
9. avgusta, je naše delo nad naseljem 
Budinarci trajalo 22 ur, saj smo se 
zaradi nizkih temperatur v nočnem 
času odločili izvesti preventivni požig 
med vrhovoma na višini 1300 m in s 
tem preprečiti morebitno pot požaru v 
naslednjo dolino in ogrožanje naselja 
v njej. In cilj, zaradi katerega smo 
odšli v Makedonijo, je bil dosežen. 
Ponosno lahko povemo, da smo kljub 
izjemnim naporom uspeli obvarovati 
naselja Trebovište, Budinarci, Pahčevo 
in Robovo, požar pa drugi rotaciji 
pustili skoraj dokončno pogašen.

Uprava RS za zaščito in reševanje 
je zaradi napornega dela v našem 
delu odprave pričela z organizacijo 
druge odprave z namenom zamenjave 
gasilcev v Makedoniji. 10. avgusta 
je bila tako napotena druga rotacija 
začasne enote Republike Slovenije za 
gašenje požarov v naravnem okolju 
z 51 pripadniki in dodatnimi štirimi 
vozili civilne zaščite. Gasilci druge 

Glede domačinov lahko rečemo, da 
smo bili resnično ganjeni. Izrekamo 
jim prav posebno zahvalo, saj so 
nas na terenu zalagali dobesedno z 
vsem, kar so imeli. Ni manjkalo pitne 
vode, sadja, sendvičev, energijskih 
ploščic ... Zahvaljujemo se jim za 
vso pozornost, ki so nam jo namenili 
ob vsakem prehodu skozi njihove 
vasi in mesta. Zahvala gre tudi 
pripadnikom posebnih in specialnih 
enot makedonske policije in vojske, s 
katerimi smo imeli čast delati.
Vseh šest gasilcev iz obeh rotacij 
misije v Makedoniji (Tadej Devetak, 
Leon Vodopivec in Aleks Plesničar 
v prvi odpravi, Klemen Brisko, Alan 
Petrovčič in Robi Skočaj v drugi) se je 
domov vrnilo nepoškodovanih, prav 
tako je nepoškodovana vsa oprema 
in vozilo, ki je bilo v teh 14 dneh 
dodobra preizkušeno.

Za konec se zahvaljujemo še našim 
družinam za potrpežljivost in 
opravičujemo za preživet strah 
ob gledanju posnetkov in našem 
nerednem javljanju, zahvala pa gre 
tudi lokalni skupnosti ter gasilskim 
vodjem za zaupanje, ki so nam ga 
namenili z odpravo v Makedonijo.

Gasilci PGD Šempeter pri Gorici

20. avgusta 2021 je člane PGD Šempeter, ki so sodelovali pri zahtevni mednarodni intervenciji 
sprejel župan Milan Turk in se jim zahvalil za ves trud ter pripravljenost pomagati.
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9. julija 2021 smo bili v Društvu soška 
fronta deležni zanimivega obiska. 
Preko Ustanove “Fundacija Poti miru” 
iz Kobarida je z nami vzpostavil stik 
Roman Polak iz šlezijskega mesta 
Český Těšín, ki leži ob češko-poljski 
meji. Roman je med raziskovanjem 
družinske zapuščine naletel na 
vojne zapiske svojega starega očeta 
Leopolda Poloka, iz katerih je izhajalo, 
da se je kot avstro-ogrski vojak bojeval 
v okolici Šempetra, zato je želel te 
kraje obiskati in jih pobliže spoznati.

Z veseljem smo ga popeljali po 
razstavi Šempeter in okolica med 
prvo svetovno vojno in na nekatere 
lokacije, ki jih je Polok pogosto 
omenjal v svojih zapisih, na primer 
Markov hrib, Kemperšče, kota 95 
(Biškut) in Panovec. Z velikim 
zanimanjem si je v Panovcu ogledal 
tudi lansko leto obnovljen spomenik, 
ki ga je leta 1917 postavil prav 
Polokov polk.

Leopold Polok je bil rojen 20. junija 
1896 v šlezijski Górni Suchi. 15. 
decembra 1915 je bil vpoklican v 
Těšínski 31. domobranski pehotni 
polk, po končanem šolanju za 
enoletne prostovoljce pa premeščen 
v ukrajinski 20. domobranski pehotni 
polk, kasnejši 20. strelski polk. V 
začetku julija 1916 je bil z njegovim 

Obisk vnuka vojaka, ki se 
je jeseni 1916 bojeval pri 
Šempetru

XXII. pohodnim bataljonom poslan 
na soško fronto. Ta je po padcu Gorice 
med 6. ofenzivo (avgust 1916) najprej 
zasedel položaje v Panovcu, po nekaj 
dneh pa bil premeščen na območje 
med koto 95 – vzhodno od Šempetra, 
železniškim trikotnikom in južnim 
pobočjem Markovega hriba. Tabor 
so imeli na območju Kemperšča, na 
počitek pa so hodili globlje v Vipavsko 
dolino.

Polokov dnevnik z naslovom Wojna 
światowa – Byłem żołnierzem – Front 
włoski, Wspomnienia (Svetovna vojna 
– bil sem vojak – italijanska fronta, 
spomini), ki je v originalu pisan v 
poljskem jeziku, je poln zanimivih 
zapisov, zato v nadaljevanju 
objavljamo nekaj krajših prevedenih 
odstavkov.
 
19. avgust 1916
… Izčrpani in popolnoma premočeni 
smo se približali fronti in okrog 3. ure 
po polnoči smo stali na pobočju hriba, 
imenovanega “Kote fünfundneunzig” 
(95). Sovražnik ni bil daleč. 
“Leuchtrakete” so močno sijale in 
vsakič, ko smo bili osvetljeni, smo 
morali “nieder” pasti v blatno zemljo, 
da nas ne bi opazil, in ob tem biti 
popolnoma tiho! … Dež je še naprej 
padal … Kaverne še niso bile zgrajene 
… Prva linija je bila pred nami, mi 

– dva voda – smo bili v rezervi na 
tem pobočju. V preteklosti je bil hrib 
poraščen z drevesi, kar dokazujejo 
njihovi ostanki, ki so štrleli iz zemlje 
kot zlomljene vžigalice. Nočni dež je 
zjutraj ponehal. Do jutra smo morali 
izkopati luknje, da nas Italijani ne bi 
mogli videti … Vojaki so z lopatami 
pridno “dolbli” v zemljo … Tema, 
blato … Danes je sobota … smo 
popolnoma blatni, premočeni, grizejo 
nas uši … brez spanja, brez počitka, 
lačni in premraženi … ob sobotah 
so doma kopel, sveže spodnje perilo, 
poln želodec, streha … le kdo se ne bi 
zjokal, zjokal od duhovne bolečine … 
pa vendar … mi smo vojaki, bojevniki 
…
 
19. september 1916
… Kdaj bo prišel dan miru, kdaj 
se bomo lahko vrnili k svojim? 
Kaj smo zakrivili, da moramo tako 
trpeti? … Moštvo iz 3. čete je bilo 
poslano k nam čistiti položaje po 
dežju – odstraniti je bilo treba blato 
in vodo … Na naše zadovoljstvo je 
posijalo sonce in začelo sušiti naše 
blatne in mokre jarke … In tako sem 
pomislil, kdaj bo posijalo sonce miru 
in posušilo to morje solz, prelito 
zaradi te strašne vojne? Toda upanja 
ne smemo izgubiti, sploh vojaki na 
fronti! … 
 
1. november 1916
6. ura zjutraj … “Alarm”! Zbor! S 
še enim tovarišem sem stekel do 
zbirnega mesta, kjer je bilo že vse 
pripravljeno za odhod. Dobili smo 
ukaz za “Marsch” in celoten bataljon 
je krenil na pot. Sprva smo pod 
okriljem teme še vedno korakali v 
strnjeni gmoti, kasneje pa smo bili 
razdeljeni na posamezne čete in celo 
na vode. Bili smo potrti, z občutkom, 
da gremo naravnost v klavnico, 
saj smo iz prve linije slišali glas 
mitraljezov in eksplozij topniških 
granat, kar je pričalo o hudih bojih! 
Po večurnem pohodu smo prispeli 
do dolinice med visokimi griči južno 
od Vrtojbe za poveljstvom našega 
polka. Zakrili smo se med drevesi 
in tam ostali kot divizijska rezerva 
… Okrog 12. ure so nad nami začela 
krožiti italijanska letala; morali 
smo se dobro zakriti, da nas ne 
bi začeli bombardirati. Bombe so 
padale na naše topniške položaje in 
na ceste, ki so vodile proti fronti. 
Ostali smo živi, nismo imeli izgub. 
Prišel je večer! Oddal bom ukaz 
“marschbereit schlafen” (spanje, 
pripravljeni za odhod)! Takšen je 
bil dan “vseh svetih”. S kolegom 

Leopoldov vnuk Roman Polak s predsednikom Društva soška fronta Davidom Erikom 
Pipanom, med ogledom stalne razstave Šempeter in okolica med prvo svetovno vojno.
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Naš dan v 
Kobaridu

Delovanje Društva 
upokojencev Šempeter je 
bilo zaradi epidemije tudi 
v letošnji prvi polovici 
leta močno okrnjeno. 
Tako smo slovenski 
kulturni praznik – 8. 
februar obeležili le preko 
plakatov, razobešenih 
na oglasnih deskah, ob 
dnevu žena 8. marca pa 
so poverjeniki obiskali 
vse naše članice in jih 
obdarili s cvetjem. 

Ko so ukrepi dopuščali, 
je društvo zadnji junijski 
dan organiziralo izlet v 
dolino naše smaragdne 
lepotice reke Soče. 

Po postanku na Mostu 
na Soči, kjer smo se 
okrepčali z malico, smo 
se odpeljali v Kobarid. 
Najprej smo si ogledali 
sirarski muzej (Od 
planine do Planike) v 
Mlekarni Planika, kjer so 
nam predstavili planinsko 
pašništvo in sirarstvo 
v Posočju. Na kratkem 
filmu pa smo si ogledali 
tudi predelavo mleka v 
vse mlečne izdelke, ki 
jih danes proizvajajo v 
Mlekarni Planika.

Nadaljevali smo z obiskom 
Kobariškega muzeja, kjer je 
obsežna pripoved o soški 
fronti, gorskem bojevanju 
v Julijskih Alpah, življenju 
na bojišču in v zaledju, še 
posebej pa je prikazana 12. 
soška bitka, imenovana tudi 
“čudež pri Kobaridu”. 

Naša zadnja postaja je 
bila italijanska kostnica 
nad Kobaridom, ki so 
jo postavili v spomin 
italijanskim vojakom, ki so 
padli v 1. svetovni vojni v 
okolici Kobarida, Bovca, 
Tolmina in Rombona. Z 
Gradiča smo uživali v 
čudovitem razgledu na 
Kobarid in njegovo okolico.

Na poti domov smo si 
privoščili pozno kosilo 
v kampu Labrca, kjer 
smo se posladkali tudi 
s kobariškimi štruklji. S 
pesmijo in plesom smo 
zaključili dan. Zvok 
harmonike in pesem sta 
nas spremljala vso pot 
do Šempetra, kamor smo 
se vrnili dobre volje in 
polni vtisov, saj smo malo 
drugače preživeli en lep 
poletni dan.

Darja Furlan

Leonom Schmidtom sva se 
spomnila domačih krajev: 
Górna Sucha, Karviná, 
Cieszyn itd., kjer bodo 
ljudje obiskali pokopališča, 
grobove svojih sorodnikov 
in prižgali sveče, položili 
vence na grobove … Tu 
pa ostre borbe, stotine, 
celo tisoči novih, svežih 
grobov … in ni sorodnikov, 
ki bi grob uredili, nanj 
položili šopek rož v znak 
spoštovanja do človeka – 
vojaka, ki je daroval svoje 
življenje, “da bi lahko 
drugi živeli”! … To je naša 
usoda, kolega Leon, in 
tudi nas čaka, ker se ostri 
boji nadaljujejo, le da ne 
vemo, kdaj … česar se 
zavedamo … Kdo bo imel 
čas pokopati naše telo … 

Žalost, melanholija in črne 
misli niso nič čudnega, ker 
situacija postaja vedno bolj 
nevarna … Kdo bo preživel? 
…

Dva dni kasneje (3. 
november 1916) je Leopold 
Polok v boju izgubil 
levo roko. Skozi vojaške 
bolnišnice v Braniku, 
Štanjelu, Mariboru in 
Feldbachu je bil premeščen 
na zdravljenje v Cieszyn, 
kjer ga je oskrbovala 
njegova sestra Zofija. Po 
okrevanju je nadaljeval s 
študijem, 1. novembra 1917 
je bil povišan v poročnika, a 
se kot invalid na bojišče ni 
več vrnil.

David Erik Pipan

Lepold Polok kot avstro-ogrski podčastnik s svojim očetom pred 
odhodom na fronto.
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Tradicionalno počitniško 
varstvo, ki ga vsako leto 
organizira KŠTM Šempeter-
Vrtojba, je kljub epidemiji 
potekalo tudi letos. Varstvo, 
ki je trajalo pet tednov, je 
pokazalo veliko željo otrok 
po druženju z vrstniki in 
zato bilo polno zasedeno 
ves čas. 

V KŠTM-ju smo v sklopu 
varstva organizirali 
varstvo za enega največjih 
zaposlovalcev v naši občini. 
Skupaj s podjetjem Mahle je 
bilo omogočeno brezplačno 
varstvo za določeno število 
otrok zaposlenih v podjetju.

Uspešnemu program so 
letos pripomogle različne 
aktivnosti in novosti, ki smo 
jih skupaj z društvi iz kraja 
in animatorji uvedli, da 
je bil program bolj pester. 
Tako smo letos obiskovali 
bazen v Ajdovščini, večkrat 
uporabljali naš nov športni 
center, ki je v toplih dnevih 
prišel še kako prav, imeli 
vodne igre z gasilci v 

Počitniško 
varstvo 
2021

Šempetru, plezali po eni 
najlepših sten v Sloveniji, 
vozil gokarte, streljali 
z lokom, hodili po trim 
stezi, plesali v mladinskem 
centru, jahali konjičke, 
igrali v športnem parku, 
ustvarjali umetnine, igrali 
rokomet in še bi lahko 
naštevali.

Posebno pa so bili otroci 
navdušeni nad dnem reke 
Vipave, kjer so jih pričakali 
ribiči ter okoljevarstveniki, 
ki so otrokom predstavili 
pomen reke in rečnih živali 
v njej.

Za celotno organizacijo se 
zahvaljujemo vsem, ki so 
sodelovali, predvsem pa 
našim mentorjem, ki so ves 
čas skrbeli za varnost in 
dobro voljo otrok.

Ekipa KŠTM Šempeter-
Vrtojba

Torek, 15. junij 2021, je bil 
v VDC Nova Gorica v Enoti 
Stara Gora zelo poseben 
dan, ki smo ga poimenovali 
Pozdrav poletju. Priredili 
smo piknik. Že zjutraj 
se je po hiši čutila 
prijetna vznemirjenost v 
pričakovanju dogodka. Pred 
zajtrkom se je začelo urejati 
dvorišče in okraševati z 
baloni in barvnimi trakovi, 
kar je naznanjalo, da se 
bomo imeli lepo. Občutek 
nas ni razočaral, saj je bilo 
na vsakem koraku občutiti 
dobro voljo in veselje tako 
uporabnikov kot zaposlenih. 
Ko smo se vsi zbrali pred 
hišo, je prišel Daniel 
Rampre in poskrbel, da se je 

Pozdrav 
poletju

pravi žur začel. Ob zvokih 
glasbe in petju smo se 
razživeli in veselo zaplesali. 
Za še prijetnejše vzdušje 
so poskrbele plesalke iz 
plesnega kluba L’uniti – 
Tanja Simčič, Aneja in 
Nastja Črnigoj s trebušnim 
plesom in Tija Peranovič 
s točko hiphopa. Medtem 
je začelo mamljivo dišati z 
žara in sledilo je uživanje 
v dobri hrani in pijači. Na 
koncu ni manjkala niti 

okusna torta z morskim 
motivom. Vsi uporabniki 
so bili izjemno zadovoljni. 
Povedali so, da je bilo vse 
odlično, od organizacije, 
glasbe, plesa in hrane. Da 
smo lahko vse izpeljali, 
se moramo zahvaliti 
sponzorjem, ki so poskrbeli 
za hrano in pijačo: Interspar 
(Supernova Qlandia Nova 
Gorica), Pekarna Brumat, 
d. o. o., Fructal, d. o. o., 
Mesnica in delikatesa Cijan 

Semolič Solkan in Lidl 
Slovenija. 

Nedvomno je bil to dan, 
ki nam bo ostal še dolgo v 
spominu. Na koncu smo 
bili vsi enakega mnenja, da 
bi se morali taki dogodki 
ponoviti večkrat, saj 
popestrijo rutino vsakdana 
in vnesejo pozitivno 
energijo ter optimizem. 

Maša Černe
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Končno nam je – po dveh letih 
naporov in spoštovanja Covid 
ukrepov v državi – le uspelo izvesti 
13. občni zbor društva v dveh 
oblikah: v dopisni za formalni 
vsakoletni sestanek občnega zbora 
in v obliki srečanja članov ter gostov 
v čudovitem okolju spomenika na 
Cerju nad Mirnom pri Gorici. Zadeva 
je potekala v sodelovanju in ob 
odlični organizaciji ustrezne službe 
Občine Miren-Kostanjevica, sicer tudi 
finančne podpornice tega dogodka. 
V tej občini še vedno deluje veliko 
obrtnikov in malih podjetnikov – 
nekateri z za te kraje tradicionalnimi 
dejavnostmi: krojači, kamnoseki, 
čevljarji, predelovalci lesa in 
gostinsko-turistične dejavnosti, zato 
je bil naš dogodek v tej občini hkrati 
promocija za ohranjanje in razvoj 

13. občni 
zbor društva 
DUPOS

tovrstnih ter podobnih dejavnosti tudi 
v bodoče. 

To sta v svojih pozdravih na srečanju 
poudarila župan Mauricij Humar 
in predsednik Pokrajinskega odbora 
ZDUS za Severno Primorsko Zlatko 
Martin Marušič, sicer v preteklosti 
prvi župan iste občine. Udeležba na 
srečanju je bila tolikšna, kot so tistega 
dne dovoljevala navodila za tovrstna 
srečanja s strani NIJZ-ja. Imeli smo 
se lepo tudi na zakuski v kraju Sela 
na Krasu. Ta uspešnost nam bo v 
izkušnjo pri organiziranju bodočih 
dogodkov za člane društva v smislu 
opredeljevanja oblik druženja članov.

Vodstvu Občine Miren-Kostanjevica 
se javno zahvaljujemo za pomoč in 
sodelovanje pri izvedbi prireditve.

Jože Elersič,
predsednik društva DUPOS

Delovanje Društva upokojencev 
Šempeter je bilo zaradi epidemije tudi 
v letošnji prvi polovici leta močno 
okrnjeno. Tako smo slovenski kulturni 
praznik – 8. februar obeležili le preko 
plakatov, razobešenih na oglasnih 
deskah, ob dnevu žena 8. marca pa so 
poverjeniki obiskali vse naše članice 
in jih obdarili s cvetjem. 

Ko so ukrepi dopuščali, je društvo 

27.9. ob 16.00 - Plesni vrtec (4-6 let) 
27.9. ob 17.00 - Otroški show (6-10 let) 
28.9. ob 20.30 - Ples v paru (18-70 let)
Tečaji se izvajajo v MC Vrtojba. 

Več informacij na: 
041 536 707  |  040 417 215
info@rebula.com  |  www.rebula.com
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Črni bezeg je izjemno učinkovita 
rastlina, na katero vse preveč 
pozabljamo. Že dolgo je poznan 
po svoji visoki vsebnosti vitamina 
C, znan pa je tudi po svojem močnem 
protivirusnem in antibakterijskem 
delovanju. Posebnost jagod črnega 
bezga je ta, da vsebujejo snovi, ki 
preprečujejo vdor virusov v naše 
celice. Če pa so virusi že okupirali 
naše celice, jagode črnega bezga 
klinično dokazano zmanjšujejo 
nadaljnje vnetne procese. 

Črni bezeg lahko torej uporabljate 
preventivno (pomaga pri prehladu, 
virozah, virusih, gripi, bolečem grlu, 
vnetem grlu, kašlju ...), da zaščitite 
sebe in svojo družino, ali kurativno 
(ko že pride do poteka bolezni). Črni 
bezeg v tem primeru skrajša čas 

Črni bezeg – naravna 
rešitev za krepitev 
imunskega sistema

bolezni, preprečuje virusom, da bi se 
namnožili, naredi luknjice v viruse 
in omogoči, da jih naš imunski sistem 
lažje napade. Gre za izjemno zelišče, 
ki bi ga morali imeti v vsaki domači 
lekarni. 

Sirup črnega bezga z dodanim 
vitaminom C Viridian je edini brez 
kakršnihkoli dodatkov. Primeren je 
za otroke od 1. leta starosti dalje in 
za odrasle ter zagotavlja podporo 
imunskemu sistemu cele družine. 
Ročno obrane jagode črnega bezga 
so pridelane na ekoloških kmetijah v 
Avstriji, kar zagotavlja čistost sestavin 
in trajnost pridelave. Najdete ga na 
naših poličkah v trgovinici Vitalina 
na Bratuževi 1 v Šempetru pri Gorici.

Želimo vam zdravo jesen in energije 
polno zimo s čim manj bolezni.

Ekipa Vitaline

“Kot vsako leto so poletni meseci velik 
problem ali neke vrste izziv za naše 
lase, ki so že tako ali tako kemijsko, 
mehansko tretirani,” pravi Martina 
Rusjan iz Frizerskega studia Marti. 
Seveda obstajajo domači pripravki, ki 
negujejo in ščitijo vaše lase, vendar 
verjemite, da so najboljše nege tiste 
pri vaših frizerjih, saj oni natančno 
vejo, kako preprečiti dodatno škodo 
na laseh in lasišču, ki nastane zaradi 
vpliva sonca, soli, klora in drugih 
poletnih vplivov. 

Poletja je konec, naši 
lasje pa potrebujejo 
posebno nego
Poletje: zmes sonca, soli, klora in raznih preparatov je lahko 
za naše lase prava mala morija. Lasje potrebujejo posebno post 
poletno nego, da bodo v jesenskem in zimskem času sijoči ter 
zdravi kot še nikoli prej. Seveda je super, če ste lase negovali 
že v poletnem času in jih zaščitili pred nevarnimi učinki 
poletja, vendar je posebna nega vseeno nujna, da si lasje 
odpočijejo in dobijo tiste sestavine, ki so jih v poletnem času 
izgubili. 

“V našem salonu nudimo nego, ki je 
najbolj napredna v zadnjem obdobju, 
saj prodira globoko v las in ščiti. Poleg 
tega lahko stranki priporočimo izdelke 
za domačo rabo, ki so najbolj primerni 
za njene lase,” dodaja Martina, ki 
priporoča profesionalno nego las 
takoj po koncu poletja, da čimprej 
nahranimo in zaščitimo lase. 

“Prihajajoča jesen je kot nekaj 
predhodnic nepredvidljiva. Zelo 
pomembno je, da pred jesenjo 
ohranimo las v formi.” Dodaja: 
“Jesenski trendi so zelo naravni, nežni 
kodri in kot vedno bob ali care linije, 
ki so in že kar nekaj časa. Seveda 
pa naj vsak nosi to, kar ga naredi 
popolnega. Lepota vedno žari od 
znotraj, kreativa je samo pika na i.”

Tako torej – sedaj je pravi čas, da 
našim lasem damo popolno nego, da 
bodo v jeseni zasijali kot še nikoli 
prej. 

Lara Soban
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Srečanje policistov in prvošolčkov je 
poleg predstavitve varne poti v šolo 
neke vrste srečanje, ki naj bi razbijalo 
tabuje o policistu kot nekem bavbavu, 
saj jih, kot pripovedujejo policisti, še 
veliko otrok vidi kot nekaj groznega. 
Veliko je takih, katerim starši kdaj 
rečejo, da če ne bodo pridni, bo prišel 
policist, ki jih bo odpeljal, kar pa 
seveda ne drži, zato policisti v prvi 
vrsti staršem polagajo na srce, da 
otrokom policiste predstavijo kot tiste, 
ki nam pomagajo.

Vstop v šole je še posebej pomemben 
za prvošolčke, saj iz vrtčevskega 
sveta prehajajo v svet odraslih, v 
šole, kjer bodo nabirali nova znanja. 
In takšno obdobje našim malim 
korenjakom prinaša nove obveznosti 
in odgovornosti. Policisti v prvih 
šolskih dneh izvajajo nadzor prometa, 
še posebej med prihodom učencev v 
šolo in odhodom domov, skrbijo za 
varno hojo otrok in prečkanje ceste, 
opremljenost prvošolčkov z rumenimi 
ruticami in odsevnimi telesi za večjo 
varnost otrok ob manjši vidljivosti. 
Poleg tega nadzorujejo tudi tehnično 
brezhibnost vozil in psihofizično 
stanje voznikov, uporabo varnostnih 
pasov, ustreznih zadrževalnih 

Varna pot v šolo

sistemov za otroke, uporabo 
varnostne čelade in ostalih prometnih 
predpisov, ki vplivajo na varnost v 
prometu. Seveda policisti preverjajo 
in nadzorujejo voznike ter pešce 
preko celega leta, kjer se posvečajo 
tudi nadzoru organiziranih šolskih 
prevozov. 

»Otroci so kot prometni udeleženci 
nepredvidljivi, prometne predpise 

si razlagajo po svoje, poleg tega ne 
zmorejo pravilno oceniti hitrosti in 
oddaljenosti bližajočega se vozila, 
zato moramo za njihovo varnost 
skrbeti predvsem drugi udeleženci 
v cestnem prometu,« poudarja vodja 
policijskega okoliša Gorazd Perdih, ki 
dodaja: »Pred začetkom šolskega leta 
in na samem začetku naj starši čim 
več časa posvetijo prometnovarnostni 
vzgoji, saj so oni svojim otrokom 
največji zgled. Preverite, kaj vaši 
otroci znajo in zmorejo, ne le na 
šolski poti, ampak tudi na sprehodu, 
kolesu ali v avtomobilu. Pri prevozu 
otroke dosledno varujte z varnostnimi 
pasovi oz. jih prevažajte zavarovane 
v ustreznih sedežih, pa tudi sami se 
vedno pripnite!«

Naj bo celo šolsko leto za vse varno, 
nepozabno in polno izjemnih 
dogodivščin, ki bodo pisale vašo 
zgodbo!

Lara Soban

September je neke vrste mesec šole, saj prav z njim 
naznanjamo začetek šolskega leta, ko otroci ponovno sedejo 
v šolske klopi, srečajo sošolce in pridobivajo nova znanja. To 
je tudi trenutek, ko se vsa mesta in vasi ponovno prebudijo, 
na cestah je veliko več avtomobilov, pločniki so polni pešcev 
in med njimi je tudi veliko takih, ki so prvo leto prestopili 
šolske pragove – torej prvošolčki, ki se še privajajo na šolski 
sistem in nova pravila ter način življenja. Da je njihova pot 
v šolo varna, smo v prvi vrsti odgovorni mi starši, ki jim 
predajamo znanja o varni poti v šolo, tukaj pa so tudi naši 
pridni policisti, ki skozi celo šolsko leto v okolicah šol skrbijo 
za varnost otrok v prometu. Njihove aktivnosti se pričnejo že 
pred začetkom šolskega leta, ko govorijo o načrtih varnih poti 
v šolo in pregledajo cestnoprometno signalizacijo v okolici 
šol, z začetkom šolskega leta pa se srečajo s prvošolčki in 
predstavijo jim varno pot v šolo.
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S septembrom se ponovno začenja 
šolsko leto, s tem pa za vse najmlajše 
eno zelo pomembno obdobje. 
Spoznavanje čisto novega okolja z 
vstopom v vrtec.

Za vstop v vrtec najmlajših otrok 
je v vrtcih v Republiki Sloveniji 
urejeno uvajanje v vrtec, ki mu 
rečemo uvajalno obdobje. Navadno je 
uvajanje organizirano v petih vstopih 
v vrtec, v kolikor starši in vzgojitelj 
začutijo, da otrok potrebuje kakšen 
dan uvajanja več, se to v dogovoru s 
samim zavodom lahko tudi podaljša. 

V Kurikulumu o vrtcih je zapisano, 
da ima otrok pravico do postopnega 
uvajanja, starši pa pravico do sprotne 
izmenjave informacij in poglobljenega 
razgovora o otroku, do sodelovanja 
pri načrtovanju življenja in dela v 
vrtcu ter aktivnega sodelovanja pri 
vzgojnem delu (Kurikulum za vrtce, 
2013).

Vzgojitelj ima pri tem veliko vlogo, 
saj sam načrtuje uvajanje. Zaradi 
trenutnih epidemioloških razmer 
je uvajanje v vrtec prilagojeno tudi 
trenutnim priporočilom NIJZ, ki jih 
vrtci spoštujejo. Ena večjih sprememb 
z vidika varnosti je PCT pogoj za 
starše, ki otroke letos prvič uvajajo v 

Uvajanje v vrtec

vrtec. To velja za starše, ki neposredno 
vstopajo v prostor igralnice. 
Odgovornost, da ustavimo virus in 
zaživimo ponovno brez omejitev, je na 
vseh nas. Zato spoštujmo priporočila 
NIJZ. 

Otrok z uvajanjem spozna prostor 
vrtca in se nauči, da ga starš vsak dan 
pripelje v vzgojo in varstvo ter se ponj 
vedno vrne. 

Starši naj uvajanje v vrtec prilagodijo 
sebi in svojemu otroku, sam vrtec kot 
ustanovo pa sprejmejo kot podaljšek 
vzgoje doma. Vzgojitelje sprejmite 
kot partnerja pri vzgoji. Z zaupanjem 
v njihovo strokovno znanje je vaš 
otrok v strokovnih in varnih rokah. 
Odločitev zaupanja je na starših, 
energijo le-tega začutijo tudi otroci. 
Če imate kot starši možnost izkoristiti 
individualen pogovor z vzgojiteljem, 
je to zelo dober način, da spoznate 
življenje in delo v vrtcu. Pogovor bo 
pomagal tako vam, da pridobite stik z 
vzgojiteljem, kot tudi vzgojitelju, saj 
mu s tem nudite vpogled v otrokov 
svet in pripravo na življenje ter delo v 
vrtcu z vašim malčkom.

Pri uvajanju včasih naletimo na 
težke ločitve otrok od staršev (in 
večkrat tudi obratno). Ob tem 

bodimo sproščeni in skušajmo otroku 
predstaviti vrtec kot nekaj lepega. 
Zavedati se moramo, da si nismo 
vsi enaki, čustev ne doživljamo vsi 
enako. Otrok navadno svoja občutenja 
izkazuje z nejevoljo in jokom. 
Zagotovo lahko ta jok premagamo 
z uvajanjem rutine. Rutina otroku 
pomeni varnost, saj se otrok s časom 
prilagodi na uvedeno rutino, mu 
postane domača in predvsem mu 
nudi varnost pred nepoznanim. Z 
drugimi besedami, otrok ve, kaj bo 
sledilo, zato se počuti bolj domače. 
Otroci sami zaznajo rutino – otrok 
navadno ne pozna na uro, ve pa, kdaj 
ga ponavadi pridejo starši iskat. 

Z otrokom se ne glede na starost 
pogovorimo o vstopu v vrtec. 
Na otroku primeren način, ki ga 
sam zmore razumeti. Otroka pred 
odhodom pozdravimo in mu povemo, 
da se kmalu vrnemo. Prav zaradi 
prej omenjenega izražanja čustev 
z jokom sami ločitvi ob jutranjem 
vstopu v vrtec ne namenjamo preveč 
pozornosti. Naj bo sam vstop sproščen 
in tako ga bo tudi sam otrok zaznal.

Pri uvajanju v vrtec bomo skozi 
obdobje vrtca naleteli na različne 
težave, pomembno se je o njih 
pogovoriti in reševati težave tako v 
vrtcu kot doma. 

Nekaj stavkov bom namenila tudi 
sami opremi v vrtcu. Ta se sicer 
od vrtca do vrtca lahko razlikuje. 
Nekateri vrtci otroke odpeljejo ven 
v vseh vremenskih razmerah in 
takrat otroci v vrtcu potrebujejo 
tudi oblačila, primerna za dežne 
razmere. Na to vas bodo vzgojiteljice 
na prvih sestankih tudi opozorile. 
Najosnovnejše je, da so oblačila 
in obutev otroka podpisana. V 
nahrbtniku naj bodo vsaj tri kompleti 
oblačil. Najbolje se za najmlajše 
otroke obnesejo copati s trdim 
podplatom, saj otrok v njih naredi 
prve nesigurne korake. V kolikor je le 
mogoče, naj otrok od doma ne nosi 
igrač, saj tako tudi narekujejo trenutna 
priporočila NIJZ. 

Nika Colja
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Zeleni palčki smo preko celega 
leta opazovali drevesa in zaznavali 
spremembe. Tako smo oblikovali 
drevo, ki je sprva imelo le 2 veji s 
pisanimi jesenskimi listki, zadnje 
veje pa smo zaključili, ko smo nanje 
obesili češnje.

Juhu, poletje je bilo tu!!!

Barbara Žorž

Drevo skozi 
letne čase

Nenavadno leto se zaključuje 
tako v šoli kot v vrtcu. Vsi že 
nestrpno pričakujemo počitnice 
in se veselimo novih morskih 
dogodivščin. V enoti Mavrica v 
Šempetru smo si pred poštenim 
oddihom ustvarili še čisto pravo 
sladoledno deželo, ki nam vsak dan 
pričara nasmeh in pocedi sline. 
Tako si včasih le domišljamo, da 
se hladimo z zamrznjeno dobroto, 
včasih pa si jo res kar privoščimo in 
obliznemo vse do zadnje kapljice!

Naj bodo počitnice vroče, slane, 
dolge in predvsem sladke z obilico 
sladoleda!

Kolektiv enote Mavrica

Sladoledna 
dežela

Letošnje leto je Vlada Republike 
Slovenije razglasila za Jurčičevo 
leto, saj se spminjamo 140. obletnice 
prezgodnje smrti Josipa Jurčiča 
(4. marec 1844–3. maj 1881). 

Poklon Jurčiču ob 140. 
obletnici njegove smrti 
tudi v Šempetru

Temu pomembnemu slovenskemu 
pripovedniku, dramatiku, časnikarju 
in domoljubu smo se poklonili tudi 
v Šempetru. Kulturno umetniško 
društvo Šempeter in JSKD, Območna 

izpostava Nova Gorica sta v okviru 
literarnih druženj Ubesedovanja 
21. maja v dvorcu Coronini skupaj 
organizirala predavanje, ki je zaradi 
epidemije, žal, potekalo brez publike, 
posneto pa si lahko ogledate na 
spletni povezavi www.youtube.com/
watch?v=Pr_4UC4ozas. 

Dr. Zoltan Jan je v svojem predavanju 
Josip Jurčič, že več kot 140 let naš 
spremljevalec osvetlil razmere, ki 
so omogočile, da se je drobni deček 
razvil v enega najplodovitejših 
slovenskih pripovednikov tistega 
časa in nam podaril prvi roman. 
Predavatelj se je dotaknil Jurčičevega 
otroštva, zorenja, ustvarjanja, vse 
pa obogatil s slikovnim gradivom 
in z zanimivimi podrobnostmi iz 
Jurčičevega življenja. Šolsko uro 
trajajoče predavanje je lahko v pomoč 
učencem, dijakom, učiteljem in vsem 
ljubiteljem slovenske literature, ki bi 
radi razširili svoje poznavanje tega 
požrtvovalnega ustvarjalca.

Majda Arčon
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Na 8. evropskem kongresu matematike 
se je s svojimi likovnimi deli, 
podprtimi z matematiko, prestavil naš 
poznani digitalni umetnik Bogdan 
Soban.
 
V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu 
se je od 20. do 26. junija 2021 odvijal 
8. evropski kongres matematike 
(8ECM), ki je najprestižnejši 
znanstveni dogodek na področju 
matematike v Evropi. Za Slovenijo 
je to največji znanstveni dogodek 
doslej, državo pa je uvrstil na raven z 
razvitim svetom, saj je privabil preko 
1700 udeležencev na daljavo in preko 
100 udeležencev v živo. Organizacijo 
kongresa je brezhibno izpeljala 
Univerza na Primorskem na čelu z 
rektorico dr. Klavdijo Kutnar in dr. 
Tomažem Pisanskim, predsednikom 
organizacijskega odbora. V okviru 
spremljevalnega programa pa je bilo 

Sobanova dela na 
evropskem kongresu 
matematike

organiziranih več razstav del na 
tematiko matematike. In v sklopu 
tega programa se je s svojimi deli 
predstavil tudi Bogdan Soban. 
 
“Bil sem prijetno presenečen in 
počaščen, ko sem od rektorice dr. 
Klavdije Kutnar dobil povabilo za 
sodelovanje. Seveda nisem niti 
najmanj pomišljal, ampak takoj 
potrdil svojo udeležbo,” s ponosom 
pripoveduje Soban. Njegov prispevek 
je bil v treh sklopih, in sicer virtualna 
razstava njegovih del na uradni spletni 
strani kongresa (povezava: 8ecm.si/
programme/accompanying-events-
to-the-8ecm/bogdan-soban-virtual-
exhibition-mathematics-in-colors), 
fizična razstava njegovi slik v Galeriji 
Monfort v Portorožu ter kratka 
predstavitev njegovega ustvarjanja 
preko ZOOM-a v sklopu rednega 
programa konference. Za predstavitev 

je Soban izbral slike, ki že po videzu 
kažejo svoje matematično poreklo. 
 
Zanimalo nas je, kako pravzaprav 
nastajajo Sobanove slike na osnovi 
matematike. Takole nam je na 
kratko predstavil svoj zanimiv 
ustvarjalni pristop: “Za generiranje 
slik uporabljam lastno programsko 
opremo, razvito v programskem 
jeziku Visual Basic. Uporabljen je 
algoritemski pristop, ki omogoča 
visoko stopnjo raznolikosti rezultatov 
ob relativno kratkih, a matematično 
podprtih programskih rešitvah. 
Na vsaki točki slike se izvrši 
programski algoritem, ki ga sestavljajo 
matematične formule, v katere 
vstopajo vednosti, ki so konstantne 
za trenutni ciklus (genska koda), in 
spremenljivke, ki jih generira sam 
proces. Rezultat izračuna je barva 
točke ali pozicija za odvzem barve z 
barvne palete, ki igra vlogo krovne 
spremenljivke. Celoten proces je 
podprt s časovno determiniranim 
generatorjem naključnih števil, 
ki oskrbuje sistem z naključnimi 
vrednostmi različnih parametrov in 
tako zagotavlja nepredvidljivost in 
neponovljivost rezultatov. Z vidika 
matematike se v algoritmih torej 
pojavljajo: kompleksni algebraični 
izrazi, trigonometrične in logaritemske 
funkcije, ravninska geometrija, 
iteracije in rekurzije, določanje 
naključnih števil v območjih, 
pretvarjanje koordinat med različnimi 
koordinatnimi sistemi, obvladovanje 
stohastičnega gibanja točke v ravnini 
in prostoru, krožna in spiralna gibanja, 
računanje s kompleksnimi števili, 
izvirne formule za različne izračune, 
zaporedja števil (Fibonacci) in druge 
matematične operacije.” 
 
Našemu ustvarjalcu čestitamo za 
priznanje, ki mu je bilo izkazano, in 
mu želimo še veliko ustvarjalnih let.

Nika Birsa

Otvoritev kongresa. Od leve proti desni: Dragan Marušič, Tomaž 
Pisanski, Jasna Prezelj, Klavdija Kutnar, Đenio Zadkovič, Bogdan 
Soban. Zajem zaslona virtualne galerije na uradni spletni strani 8ECM.

Galerija Monfort; razstava Matematika v barvah.
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Ob 20. obletnici društva Kluba 
Zagon iz Šempetra pri Gorici so člani 
pripraviti bogat program razstav, 
ki je potekajo v vitrini Foto ateljeja 
Liquid Sky v Šempetru in na drugih 
lokacijah.

Na prvi letošnji razstavi, ki so jo 
imeli aprila, so pripravili skupinsko 
razstavo Foto izzivi, kjer so bile 
na ogled izbrane fotografije 
šempetrskih vedut. Sledile so razstava 
mednarodne fotografske skupine 
Photo action in samostojni razstavi 
vrtojbenske fotografke Suzane Uršič 
in solkanskega slikarja Eneja Gale. 
V juliju in avgustu so pripravili dve 
fotografski razstavi, na katerih so 
raziskovali urbano okolje naše občine. 
Na prvi razstavi so postavili na ogled 

Fotografsko raziskovanje 
domačega okolja

arhitekturne detajle iz Šempetra 
pri Gorici, na drugi razstavi, ki so 
jo poimenovali Urbani sprehodi 
(Arhitektura in kulturna dediščina v 
Občini Šempeter-Vrtojba), pa so bile 
na ogled fotografije, ki so nastale tako 
v Vrtojbi kot v Šempetru v sklopu 
fotografskih delavnic, ki so jih člani 
Kluba Zagon organizirali v obliki foto 
sprehodov po naših ulicah.

V septembru sta sledili samostojna 
fotografska razstava Dejana 
Gregoriča iz Prvačine in razstava del 
novogoriškega slikarja Aleksandra 
Pece. V letošnjem programu pa imajo 
na sporedu še več razstav, ki bodo na 
ogled v vitrini Foto ateljeja, med temi 
gre izpostaviti samostojno fotografsko 
razstavo domačina Davida Verliča 

in skupinsko fotografsko razstavo na 
temo Narava. V začetku oktobra pa 
pripravljajo posebno fotografsko 
razstavo v vrtojbenskem Mladinskem 
centru, s katero bodo zaznamovali 
obletnico društva. Poleg razstav, ki 
jih postavljajo na ogled v naši občini, 
pa imajo v programu tudi gostovanje 
tako v sosednjih občinah kot v 
Ljubljani in tujini. Vse informacije o 
njihovih aktivnostih in spored razstav 
objavljajo na njihovi FB strani: 
www.facebook.com/KlubZagon.

Na njihovi spletni strani – 
klub-zagon.weebly.com/ – pa bodo 
od oktobra naprej na ogled tudi vse 
fotografije, ki so jih predstavili na 
razstavah. Njihov cilj je ustvariti 
fotografski arhiv, ki bo nudil vpogled 
našega urbanega in naravnega okolja, 
in sicer z željo, da bi ga iz leta v leto 
nadgrajevali z novim materialom.
 
Dora Verlič
 
Fotografije so nastale v sklopu 
fotografskih sprehodov Kluba Zagon.
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V petek, 3. septembra 2021, so 
v vitrini Foto ateljeja Liquid Sky 
v Šempetru pri Gorici odprli 
fotografsko razstavo Dejana 
Gregoriča iz Prvačine. Avtor se 
je predstavil s 14 fotografijami na 
temo Odsevi realnosti. Na odprtju 
je uvodno besedo podal predsednik 
društva Klub Zagon David Verlič, 
spremni tekst razstave pa je 
prebrala Ana Geršak.

“Ko se je lepi Narcis sklonil nad vodo 
in v njej zagledal svojo podobo, ga je 
obraz na drugi strani tako prevzel, da 
ni mogel umakniti pogleda. Ugledal 
je čisto lepoto, se zaljubil in od 
hrepenenja, ker je ni mogel doseči, 

Odsevi realnosti 
Dejana Gregoriča

umrl. Kar je ugledal na površini vode, 
je bil nekdo drug – pa vendar on sam.
 
Odsev je odet v mit pogubljenja, 
ker je spoznavanje skritih kotičkov 
jaza očarljiv proces, ki lahko nosi 
smrtonosne posledice. Odsev 
nenazadnje vrača le tisto, kar mu sami 

damo, le da je tisto drugo vedno tudi 
drugačno. Odsev odseva pravi jaz, 
skrito notranjost in njene neslutene 
pomene. Prinaša spoznanje, da nismo 
tisto, kar se zdimo. Da so onstran 
pogleda svetovja neslutenih pokrajin.
 
Fotografski odsevi Dejana Gregoriča 
so del njegove osebne zgodbe. So 
materializacija njegovih notranjih 
prostorov in spet – v njih se bodo 
udobno počutili vsi, ki so tako 
ali drugače zavezani iskanju 
skrite lepote. Dejanove fotografije 
pripovedujejo o drugem, izgubljenem 
svetu, ki biva vzporedno z našim: o 
svetu, ki je ves čas tu, a ga ni dano 
videti vsakemu. Kraj, v katerega se 
je lepo zateči, pobegniti, nemara – 
skriti. Pozunanjenje notranjosti, ki 
je prav tako slikovita kot Dejanove 
fotografije. Pa še to: ni naključje, da so 
najlepše podobe nastale v zapuščenih, 
odmaknjenih krajih propada: lepoto 
vidi tisti, ki jo išče; najde jo tisti, 
ki ve, kaj iskati. Da razdrobljene 
podobe svoje notranje lepote umesti 
v širšo sliko”, je ob razstavi povedala 
Geršakova.

Razstava, ki je nastala v 
produkciji Kluba Zagon, je 
na ogled do 12. septembra 
2021. Že dan kasneje pa bo na 
ogled razstava reprodukcij slik 
novogoriškega slikarja Aleksandra 
Pece.

Klub Zagon
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Na topel sobotni večer, 3. julija, 
je množica poslušalcev pred 
Coroninijevo graščino v Šempetru z 
dolgim aplavzom nagradila koncert 
svetovno priznanih izvajalcev – 
mezzosopranistke Bernarde Fink 
in basbaritonista Marcosa Finka. 
Na klavirju ju je spremljal Vladimir 
Mlinarić. 

Program je v prvem delu ponudil 
skladbe tujih avtorjev. Prevladovale 
so pesmi v španskem jeziku. Izvajalca 
sta ob 100-letnici Astorja Piazzolle v 
izbor vključila pesem o izgubljenem 
ptiču in o Jacintu Chiclani. Drugi 
del programa pa je bil obarvan s 
slovenskimi samospevi, med katerimi 
smo ob 100-letnici smrti Josipa 
Ipavca lahko slišali Pomladni počitek. 
Koncert sta zaokrožila s priredbami 
koroških ljudskih pesmi.

Ob tej priložnosti so nekaj 
pesmi zapeli tudi pevke in pevci 
Mladinskega pevskega zbora 
Šempeter-Vrtojba pod vodstvom 
Mojce Maver Podbersič. Izbrane 
melodije so počastile tudi trideseto 
obletnico osamosvojitve in so bile 
zato domovinsko obarvane. 

V odmoru med prvim in drugim 
delom odličnega koncerta je 
številna publika lahko prisluhnila 
utrinku iz bogate družinske zgodbe 
Finkovih, o kateri je v pogovoru z 
Eriko Jazbar spregovoril najstarejši 
brat Andrej. Predstavil je del 
izrednega kulturnega, duhovnega in 

Zvezdi svetovnega kova v 
Šempetru 

družbenega sveta, v katerem so bratje 
in sestre Fink odraščali. V družini je 
šest bratov in sester.

Dr. Andrej Fink, ki je pravnik, 
odvetnik in profesor, se je pred 
nekaj leti preselil v Slovenijo, kjer 
živita tudi brat Marko (Marcos) in 
sestra Helena. Sestra Bernarda pa je 
poročena z avstrijskim diplomatom 
in koroškim Slovencem dr. Zdravkom 
(Valentinom) Inzkom ter živi v 
Svečah na Koroškem. Andrej zase 
pravi, da se je v matično domovino 
vrnil in ne preselil, ker je od nekdaj 
čutil, da pripada slovenskemu 
prostoru. Prisotnim je spregovoril 
tudi o slovenski državni misli, ki se 
je v povojnih desetletjih ohranjala 
predvsem v zdomstvu in izseljenstvu, 
v ZDA in Argentini, o njenih 
protagonistih, ki so v samostojno 

Kultura

Slovenijo verjeli, gojili njeno misel 
in pri njej kljub zasmehovanjem, 
šikaniranjem in nasprotovanjem 
vztrajali. Brošura Slovenska državna 
misel, ki jo je duhovnik France 
Dolinar napisal v begunstvu leta 
1948 in so jo rojaki delili v taborišču 
v Špitalu, je sicer drobna knjižica, a 
neprecenljive vrednosti. 

Andrejev oče Božidar Fink je bil 
eden izmed velikih Slovencev, ki so 
v zdomstvu živeli za slovenstvo, do 
zadnjega je pisal in si prizadeval za 
resnico. Dr. Andrej Fink je pobliže 
spregovoril tudi o pomenu pesmi 
Slovenija v svetu, ki so jo nastopajoči 
skupaj zapeli na koncu koncerta, 
besedilo je napisal drugi veliki 
Slovenec, ki je deloval v Argentini 
in je preminil pred nekaj tedni, dr. 
Marko Kremžar, glasbo pa je podpisal 
Jože Osana.

Sloveniji je ob jubileju, ki sovpada 
s predsedovanjem Evropski uniji, 
dr. Andrej Fink zaželel, da bi bila 
uspešna država, da bi se čim prej 
rešila zavor, ki upočasnjujejo njen 
korak, da bi se slovenski ljudje 
zavedali, kakšno bogastvo imajo. 

 Kulturno društvo Tojva a. d. 1200
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V teh koronskih časih je negotovosti 
veliko in prav vsaka prireditev je 
negotova do samega začetka. Lani 
nam je zaradi omejitev Poletje na 
placu padlo v vodo, kar se pa letos ni 
zgodilo.

Celotno dogajanje se je letos odvijalo 
pred Coroninijevim dvorcem in tudi 
vreme nam je bilo naklonjeno, skoraj 
vedno. Imeli smo priložnost slišati 
in videti vrhunske glasbenike in 
umetnike. 

Tako so nastopili Bernarda in Marcos 
Fink, Vila Eksena in superjunaki, The 
Stroj, KD Slavec Solkan – gledališka 
skupina “FACE”, Veronika Brecelj, 
Etno banda Poseben Gušt, modna 
revija z oblekami Angele Hvala, 

Poletje na 
placu 2021

Nerodna Avguština, Jazz punt big 
band, Klapa More, Čarovnik Mare 
Čare, Gledališka skupina KUD 
Šempeter, Omar Naber, Jure Počkaj 
s pozabljenim orkestrom, Luca 
Colombo in seveda Ansambel Saša 
Avsenika. 

Kljub vsem težavam in negotovosti 
nismo obupali, saj se zavedamo, 
koliko vam v času, ki ga živimo, 
pomenijo koncerti, predstave, 
komedije ... Kako so nam manjkale 
prireditve, smo opazili, ko le-teh ni 
bilo. Kako lepo je slišati in doživeti 
živo glasbo, se nasmejati ali omogočiti 

svojemu otroku, da skupaj z vrstniki 
uživa ob dogajanju na prireditvi. 

Vaš obisk, pohvala in aplavz 
nastopajočim dajejo veliko volje 
in energije nam kot organizatorju 
in seveda ustvarjalcem. Kljub 
negotovostim in čez noč sprejetim 
omejitvam smo uspeli izpeljati 
zastavljen program. Zahvaljujemo se 
vam za obisk v upanju, da nas boste 
ponovno obiskali drugo leto z manj 
omejitvami.

Ekipa KŠTM Šempeter-Vrtojba
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Novembra 2000 smo na pobudo 
psihiatričnega dispanzerja v Novi 
Gorici ustanovili Dnevni center v 
društvu ŠENT, ki je nevladna in 
neprofitna organizacija, katere namen 
je pomoč in podpora osebam in 
njihovim svojcem pri lajšanju težav, ki 
jih prinaša duševna bolezen. Ponosni 
smo, da smo v 20 letih delovanja 
razvili primer dobre prakse na 
področju skupnostne obravnave oseb 
s težavami v duševnem zdravju, ki 
poteka zunaj psihiatrične bolnišnice. 

V društvu se zavzemamo za 
individualni pristop, zato se z 
vsakim posameznikom na začetku 
pogovorimo o njegovih načrtih, željah 
ter sledimo uresničevanju njegovih 
potreb. Seznanimo ga z aktivnostmi, 
ki jih lahko v okviru društva koristi. 
Pri nas dobi ustrezno podporo pri 
razreševanju vsakodnevnih težav, 
pridobiva nove socialne in vsakdanje 
veščine, ki so potrebne za samostojno 
in neodvisno življenje v svojem 
domačem okolju. Pomemben vidik 
vključevanja je tudi krepitev socialnih 
stikov, s katerim preprečujemo 
osamljenost in izolacijo, ki je pogosto 
posledica duševne bolezni in stigme.

Dolgotrajni uporabniki so običajno 
posamezniki s kroničnimi motnjami 
in starejši; za mlajše je pomembno, 
da potem, ko pridobijo kompetence 
in postanejo dovolj opolnomočeni, 
naredijo korake naprej in se polno 
vključijo v življenje.

20. obletnica delovanja Dnevnega 
centra za ljudi s težavami v duševnem 
zdravju v društvu ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno zdravje

Novogoriški dnevni center obiskuje 
okrog 15 uporabnikov dnevno, v njem 
pa se lahko udeležujejo različnih 
skupinskih dejavnosti (delavnice 
psihosocialne rehabilitacije, 
prostočasne aktivnosti, izobraževalne 
ter interesne dejavnosti), izletov, 
predavanj, obiskov razstav, prireditev 
ter še mnogo drugega. Poleg tega je v 
dnevnih centrih na voljo individualna 
strokovna obravnava, ki vključuje 
svetovanje in razbremenilne razgovore 
ter individualno načrtovanje. Pri 
reševanju akutnih ali dolgotrajnih 
stisk in težav sodelujemo tudi z 
različnimi ustanovami in službami, 
ki delujejo v korist uporabnika. S 
strokovnimi srečanji, z izobraževanji 
ter z založniško dejavnostjo si 
prizadevamo za odpravljanje vseh vrst 
predsodkov glede duševnih motenj 
in za odpravo diskriminacije oseb 
s težavami v duševnem zdravju in 
njihovih svojcev. 

Danes lahko rečemo, da smo bili v 
dvajsetih letih zelo uspešni, saj smo 
na Goriškem dobro prepoznavni. 
Leta 2012 smo prejeli nagrado za naj 
NVO 2021 Goriške regije (Fundacija 
Bit planota), bronasto priznanje 
za sodelovanje v inovaciji “Zelena 
socialna aktivacija” (GZS, Severno 
Primorska gospodarska zbornica, 
Nova Gorica). Smo tudi učno središče 
za študente različnih fakultet 
družboslovnih in humanističnih 
smeri. Izvedli smo številne delavnice 
za mladostnike: Duševno zdravje 

in mladi, projekt Nisem več sam 
– delam kot prostovoljec, projekt 
Stopimo skupaj, festival Z igro nad 
stigmo na Bevkovem trgu, projekt 
RE-generacija, projekt soc. aktivacija 
ranljivih skupin “Pridi, vključi se 
in naredi”, čezmejno sodelovanje s 
sorodno organizacijo C.S.M sede di 
Gorizia in FUSAM v Parcu Basaglia 
(festivali, pikniki, čezmejni pohodi, 
mednarodne konference in posveti), 
vsakoletno čezmejno integracijsko 
srečanje oseb s posebnimi potrebami 
Inclusia v Celovcu, sodelovanje v 
vseslovenski prostovoljski akciji – 
Dan za spremembe, Mednarodni 
teden prostovoljstva, projekt Zeli za 
ljudi, mednarodni projekt EdiCitNet, 
projekt EZTS- GO (salute – zdravstvo) 
itd. 

Smo verificiran, socialnovarstveni 
program, ki za Goriško regijo in 
uporabnike prinaša pozitivne 
rezultate, saj omogoča zmanjševanje 
hospitalizacij, bivanje v svojem 
domačem okolju, dvig kakovosti 
življenja, obogatitev in strukturiranje 
vsakdanjega življenja ter 
razbremenitev svojcev. 

Zato smo zelo počaščeni, da je Občina 
Šempeter-Vrtojba prepoznala naše 
dobro delo ter nam podelila občinsko 
priznanje. To pomeni, da gradimo 
na pravih temeljih, hkrati pa nam 
prinaša tudi odgovornost in izziv za 
prihodnje delo. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem sodelavcem, prostovoljcem, ki 
bogatijo in delijo svoje izkušnje in 
znanja, ter njim – našim uporabnikom 
in njihovim svojcem, ki nam zaupajo 
svoje zgodbe. Hvaležni smo, da smo 
lahko del njihove življenjske poti. 

Margerita Humar, 
strokovna vodja I. programa Dnevni 
centri
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Še vedno pa se v javnosti pojavljajo 
dvomi in vprašanja, ki določenemu 
delu populacije predstavljajo oviro pri 
odločitvi za cepljenje. Po medijih in 
družbenih omrežjih se širijo številne 
dezinformacije, ki nimajo nikakršne 
strokovne podlage in povezave z 
dejanskim stanjem. Virologija in 
imunologija sta resni in poglobljeni 
znanstveni vedi, ki zahtevata 
dolgoletni študij in raziskovanje, zato 
je iskanje informacij pri strokovnih 
virih nujno. S tem namenom smo 
zdravniki ZD Nova Gorica odgovorili 
na nekaj najbolj pogostih dilem in 
vprašanj naših pacientov, s katerimi 
se trenutno soočamo.

1. Razvoj cepiva je potekal 
nenavadno hitro, skrbi me, da cepivo 
zato ni varno.

Vsa cepiva morajo iti skozi enake 
točno določene procese, za kar 
poskrbijo ustrezne inštitucije. Cepiva 
proti covidu so bila preizkušena v 
kliničnih testiranjih, v katerih je 
sodelovalo več deset tisoč ljudi. Res 
je, da je bila časovnica strnjena, 
vendar se vmesnih korakov ni 
preskočilo. To se je lahko zgodilo 
zaradi večletnih predhodnih raziskav 
sorodnih virusov, hitrejših načinov 
izdelave cepiv in intenzivnega 
financiranja raziskav s strani 
vseh držav sveta, saj je bil interes, 
da pridemo do ustreznih cepiv, 
zelo močan. Nadzori varnosti se 
nadaljujejo in o stranskih učinkih se 
redno poroča. Pri cepivih se neželeni 
učinki pričakujejo v dneh in tednih 
neposredno po cepljenju. Do sedaj 
ni znano, da bi katerokoli cepivo 
povzročalo neželene učinke šele leta 
po cepljenju. 

Zdravniki ZD Nova Gorica odgovarjajo 
na vaša najbolj pereča vprašanja v 
povezavi s cepljenjem proti Covidu-19

2. Ali bo cepljenje spremenilo moj 
DNK?
       
Ne. Cepiva proti Covidu-19 ne 
spreminjajo našega genetskega 
materiala in ne reagirajo z našo DNK. 

3. Ali bom po prejetem cepivu 
pozitiven na PCR testu na covid?

Ne. Pozitiven PCR test na covid lahko 
povzroči samo okužba. Na testu ste 
lahko pozitivni, če kljub cepljenju 
pri vas pride do okužbe z novim 
koronavirusom.
 
4. Ali lahko zaradi cepiva dobim 
Covid-19?
 
Ne. Nobeno registrirano cepivo ne 
vsebuje živih virusov in ne more 
povzročiti covida.

Cepiva proti covidu “učijo” imunski 
sistem, kako prepoznati in se boriti 
proti virusu, ki covid povzroča. 
Medtem lahko pride do povišane 
temperature, glavobola in bolečin 
v mišicah, ki so običajni in pogosti 
stranski učinki ter kažejo na aktivno 
delovanje imunskega sistema in 
učinkovitost cepiva. Običajno minejo 
v roku 2 dni.  

5. Ali cepiva proti covidu povzročajo 
neplodnost?

Nobenih dokazov ni, da bi cepiva 
proti covidu kakor koli vplivala na 
plodnost pri ženskah ali moških. 
Trditev, da naj bi bila protitelesa, ki 
delujejo proti novemu koronavirusu, 
škodljiva za razvoj posteljice, 
je neresnična in jo je ovrglo več 
medicinskih raziskav. Prav tako ni 
znanstvenih dokazov, da bi cepiva 

vplivala na razvoj otroka med 
nosečnostjo. Ženskam zanositve po 
cepljenju ni potrebno odlagati.

6. Noseča sem. Naj se cepim?

Raziskave kažejo, da je pri nosečnicah 
tveganje za težji potek covida večji 
kot pri nenosečih ženskah. Infektologi 
priporočajo cepljenje predvsem 
tistim nosečnicam, ki imajo kronične 
bolezni (npr. sladkorno bolezen) in 
povišano telesno težo. Če ste noseči, 
se glede cepljenja posvetujte z 
osebnim ginekologom. 

7. Sem srčni bolnik, zato se bojim 
cepiti.

Prav kroničnim bolnikom, posebno 
srčnim, pljučnim, nevrološkim in 
onkološkim bolnikom, osebam s 
sladkorno boleznijo in ljudem s 
povišano telesno težo ali slabšim 
imunskim sistemom se cepljenje še 
posebno toplo priporoča, saj je pri 
njih tveganje za težji potek covida 
večje.

Edino stanje, kjer se cepljenje 
odsvetuje, je znana alergija na 
sestavine cepiva. Seveda pa je 
smiselno, da se v primeru dvomov 
o najbolj primernem cepivu za 
vas posvetujete z vašim osebnim 
zdravnikom, ki pozna vaše 
zdravstveno stanje.

8. Znanka, ki se je pred 4 meseci 
polno cepila, ima sedaj covid. Če me 
cepivo ne ščiti, zakaj bi se cepil?

Nobeno cepivo ni 100-odstotno 
učinkovito, tudi to proti covidu ne. Po 
cepljenju je sicer možnost, da zbolimo 
bistveno manjša, vendar je okužba 
še vedno možna. Ker se trenutno širi 
bolj nalezljiv sev, pričakujemo, da se 
bo s covidom okužilo znatno število 
že cepljenih oseb. Zato se tudi njim 
svetuje, da upoštevajo priporočene 
previdnostne ukrepe (higiena rok, 
nošnja mask, vzdrževanje razdalje).

Že drugo jesen zapored zaskrbljeno spremljamo porast okužb 
s covidom v naši družbi, a vendar je situacija sedaj bistveno 
drugačna. Dostopna so nam cepiva, ki lahko rešijo življenja 
in omogočijo vrnitev v stare tirnice. Občani Občine Šempeter-
Vrtojba ste že od prve dostopnosti cepiv pokazali veliko 
odgovornost in solidarnost ter ste med šestimi občinami, ki jih 
oskrbujemo v ZD Nova Gorica, najbolje precepljeni. Za to se 
vam iskreno zahvaljujemo.
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Pomembno pa je vedeti, da cepljenje 
prepreči velik delež težko potekajočih 
bolezni. To pomeni, da če se bomo 
v zadostni meri precepili, kljub 
okužbam intenzivne enote bolnišnic 
ne bodo prezasedene in tako se bo 
zdravstveno osebje lahko posvetilo 
vsem ostalim bolnikom, ki potrebujejo 
oskrbo in pomoč.

9. Zakaj bi se cepil, če lahko kljub 
cepljenju prenašam okužbo?

Drži. Tudi cepljena oseba lahko virus 
prenese na druge, vendar izloča 
virus krajši čas kot necepljena. Velika 
precepljenost upočasnjuje epidemijo, 
ker se cepljeni ljudje “težje” okužijo 
tako od cepljenih kot od necepljenih. 

10. Covid sem prebolel brez težav, 
zato v cepljenju ne vidim smisla.

Po preboleli bolezni Covid-19 se v 
telesu vzpostavi naravna imunost, ki 
nas nekaj mesecev dobro ščiti pred 
boleznijo. Po 6–8 mesecih pa začne 
ta imunost počasi izzvenevati, zato 
je cepljenje vseeno priporočeno in se 
okužba lahko ponovi.

11. Mlad sem in zdrav. Covid me ne 
ogroža. Zakaj bi se cepil?

Drži, da je smrtnost zaradi covida 
med zdravimi mladimi odraslimi, 
najstniki in otroki zelo majhna. 
Vendar smrtnost ni edini podatek, ki 
nas mora skrbeti.

Tudi med nekaterimi mladimi, ki 
so okužbo z lahkoto premagali, 
se namreč pojavljajo dolgotrajne 
posledice covida, ki se kažejo na 
različne načine. V ambulantah 
družinski zdravniki vidimo mlade 
odrasle, ki mesece po prebolelem 
covidu še vedno navajajo prej 
nepoznano hitro utrudljivost, manjšo 
telesno zmogljivost, dolgotrajne 
motnje vonja in okusa, težave s 
koncentracijo, spominom, težave s 
srcem itd. Zaradi tega nihče od njih 
ne bo umrl, je pa kvaliteta njihovega 
življenja, prav zaradi covida, opazno 
slabša.

12. Kaj pa krvni strdki po cepljenju?

Dejansko je bila dokazana povezava 
med vektorskimi cepivi (AstraZeneca 
in Janssen) in zelo redkim pojavom 
krvnih strdkov. Ti strdki so drugačni 
od običajnih in so posledica 
imunskega odziva na cepiva, 
nastanejo pa zelo redko. Bistveno 
redkeje kot pri samem prebolevanju 
covida. Važna je zgodnja prepoznava 
simptomov (glavobol, motnje vida, 
bolečine v trebuhu, otekanje ene 
noge), saj poznamo ustrezno in 
učinkovito zdravljenje. Če tehtamo 
med cepljenjem in okužbo s covidom, 
sta korist in varnost vsekakor na strani 
cepljenja. 

Več verodostojnih in strokovnih 
informacij o cepljenju proti Covidu-19 
in cepivih si lahko preberete na: 
www.cepimose.si.

Več informacij o možnosti in poteku 
cepljenja v ZD Nova Gorica si lahko 
preberete na www.zd-go.si.

Vaši zdravniki ZD Nova Gorica

INFORMACIJE IN NAROČANJE:  Ponedeljek – petek:  8.00 – 15.00

e-mail: projekt.covid19@zavodsamarijan.si                                                                 STORITVE SO BREZPLAČNE               

Projekt je namenjen pomoči in zmanjševanju posledic epidemije  Covid-19 ter lažjega spoprijemanja z epidemijo za osebe,
 ki imajo težave v duševnem zdravju, starejšim osebam in žrtvam nasilja v družini. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 V OKVIRU PROJEKTA 
»PSIHOSOCIALNA POMOČ IN SVETOVANJE TER PRAVNO SOCIALNI SERVIS 

ZA RANLJIVE SKUPINE NA PRIMORSKEM PODROČJU« NUDIMO

SOCIALNO  POMOČ:

- iskanje pomoči na določenih institucijah
- organizacija delavnic za opolnomočenje 
- informiranje uporabnikov o ukrepih s
  strani NIJZ
- razbremenilni pogovori
- možnost prijave nasilja 

- varna točka za prijavo nasilja 

 

         

PRAVNO  POMOČ:

- izpolnjevanje obrazcev na
  področju socialnih zadev
- pregled raznih listin uporabnikov
- sestavljanje enostavnih pisanj
- uveljavljanje pravic iz javnih 
  sredstev
- sestavljanje vlog, pogodb, 
  prošenj za zaposlitev ipd. 
- začetna pravna pisanja

PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE: 
 
- individualni svetovalni pogovori 
- skupine za osebno ras in samopomoč, 
  uporaba tehnike sproščanja za  
  premagovanje stresa, tesnobe 
- pridobivanje kompetenc in znanj za dvig 
  samopodobe in samozavesti 
- razbremenilni pogovori osebno ali 
  po telefonu 
- možnost prijave nasilja 
- spletna svetovalnica preko video aplikacije 
- varna točka za prijavo nasilja 

tel: 031 666 321tel: 051 260 719tel: 051 322 436
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Pred okužbo s covidom-19 se  
najučinkoviteje zaščitimo s cepljenjem

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Zaščitimo 
sebe in  

svoje  
bližnje

Cepljenje  
proti  

covidu-19

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si

Zdravje
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“Poleg tega, da v poletnih 
dneh koža lepo porjavi in 
pridobi veliko vitamina 
D, se lahko prav zaradi 
pretiranega izpostavljanja 
soncu zelo poškoduje. Med 
poškodbe lahko štejemo 
opekline, ki največkrat 
nastanejo v začetku poletja 
ali pri prvem izpostavljanju 
soncu. Naj povem, da 
tukaj ne govorimo samo o 
izpostavitvi soncu na morju, 
ampak kjerkoli. Ostale 
posledice, ki jih prinaša 
izpostavljenost soncu, so 
še: prezgodnje staranje kože 
(nastanek peg, popokane 
kapilare …), fotoalergične 
in fototoksične reakcije, 
kar posledično vodi tudi h 
kožnemu raku. Priporoča 
se redno uporabo zaščitnih 
krem in pokrival in seveda 
postopno izpostavitev 
soncu,” je poudarila Petra 
Mrhar. 

Jesenska 
nega kože

Poleti je naša koža izpostavljena tako soncu 
kot drugim vplivom – ti učinki lahko kožo 
poškodujejo in povzročijo razne nevšečnosti. 
Kaj lahko storimo, da po toplih poletnih dneh 
naši koži ponovno podarimo sijaj in lesk, ki si 
ga zasluži, smo povprašali kozmetičarko Petro 
Mrhar iz Lepotilnega centra La bella donna.

Kako bi bilo treba negovati 
kožo v poletnih dneh? 
“Kožo moramo vsakodnevno 
površinsko očistiti zjutraj 
in pred spanjem. Potrebna 
je uporaba mleka, tonika, 
čistilne pene in za konec 
še kreme; še najbolje take, 
ki ima že v sami sestavi 
zaščitni faktor. Bodimo 
pozorni na tiste bolj 
občutljive in izpostavljene 
dele, kjer uporabljamo sun 
block in po čiščenju obraza 
serum, ampule in seveda 
ustrezne kremice. Tudi s 
pilingom in z maskami 
pripomoremo k zdravi in 
sijoči koži, vendar je treba 
v poletnih dneh s pilingi 
ravnati z občutkom. Kar 
se mask tiče, pa jih poleti 
resnično priporočam. Tudi 
list aloe vere lahko pustite v 
hladilniku, s sredico natrete 
obraz in druge dele telesa 
ter pustite takšno masko 
delovati cca 20 minut.”

Kaj moramo narediti, 
da damo v jesenskem 
času naši koži tisto, 
kar ji je bilo morda v 
poletnih dneh odvzeto? 
Najbolj pomembno je, da 
preverimo, v kakšnem 
stanju je naša koža, 
naredimo primeren piling, 
da odstranimo vse porožne 
celice, nato pa je treba koži 
pomagati s profesionalnimi 
preparati in aparaturami. 
“Koži lahko pomagamo s 
preparati in z aparaturami, 
na primer kisikova terapija 
ali hydra peel, kar dobite 
le v salonih. Za pripravo 
domačih jesenskih mask 
lahko uporabite kar naravne 
sestavine (grozdje, jabolko, 
buča …). Naj navedem en 
primer: dve žlici oranžne 
buče, kavna žlička medu, 
sok polovice limone, malo 
vode, vse skupaj spasirate 
in date na obraz, kjer 
pustite delovati cca 20 
minut.”

Po jeseni pride zima s 
svojimi vplivi na kožo. 
“Predvsem si je treba 
poiskati kremo, ki nam 
ustreza. Kreme so lahko 
24-urne ali pa jih ločimo 
na dnevne in nočne. 
Priporočljivo je začeti 
uporabljati razne serume in 
ampule, pa tudi pilinge in 
maske. V zimskih mesecih 
moramo kožo obraza in 
hrbtišča rok še posebej 
zavarovati, predvsem v 
obdobju, ko so temperature 
res nizke in je veliko vetra.”

Za prihajajočo jesen in 
zimo vam je Petra pripravila 
super ugodnost, ki jo je 
res škoda spregledati: 

“Pripravila sem vam 
jesensko ponudbo nege 
obraza in telesa, zato da 
povrnemo koži njen sijaj. 
Nega traja do 120 minut, 
cena je 120 EUR, v mesecu 
septembru in oktobru pa le 
100 EUR. Ponudba velja do 
15. oktobra 2021.”
 
Nega obraza: površinsko 
čiščenje kože, piling: 
encimski, biološki, kemični, 
mehanski – glede na stanje 
kože, masaža obraza, 
dekolteja, vratu, globinsko 
čiščenje – po 
potrebi, kisikova terapija, 
aqua peel, mezoporacija, 
refit – glede na stanje 
kože, v salonu vam nudijo 
tudi oblikovanje obrvi, 
barvanje obrvi in trepalnic, 
depilacijo odvečnih dlačic 
na obrazu, masko obraza. 
Nega telesa: piling telesa, 
obloga ali maska. Ostala 
ponudba: pedikura: 
osnovna, medicinska in 
pedikura diabetičnega 
stopala, pomoč pri ragadah, 
kurjih očesih, otiščancih. 
Osnovna manikira, 
permanentno lakiranje, 
gel, poslikava, laser za 
odstranjevanje odvečnih 
dlačic, anticelulitni 
tretmaji, klasična masaža, 
maderoterapija, športna 
masaža, limfna drenaža, 
luknjanje ušes, pirsing: nos, 
popek, usta, pa še kaj bi se 
našlo.

Verjamem, da vam bo 
vaša koža v jesenskem 
času hvaležna, če ji boste 
posvetili nekaj trenutkov in 
jo primerno negovali. 

Lara Soban

Zdravje
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Se še spomniš, kaj te je pritegnilo k 
igranju nogometa?

V prvem razredu osnovne šole se 
je večina sošolcev odločila, da bo 
obiskovala nogometni krožek. Tako 
sem se odločil tudi sam in mislim, da 
sem se odločil pravilno.

Zakaj si se odločil ravno za pozicijo 
vratarja?

Ko si otrok in se odločaš za nogomet, 
te večinoma motivira pozicija 
določenega igralca. Vsi namreč vidijo 
gole in poteze nogometašev. Sam sem 
imel kot otrok zdravstvene težave 
in zato je mama prosila tedanjega 
trenerja Simona Rosiča, da me zaradi 
manjših obremenitev postavi na gol. 
Toda vratar veliko obremenjuje svoje 
telo, v določenih primerih mogoče 
celo bolj kot igralec. Poglejte padce, 
kratke eksplozivne spremembe smeri, 
udarce … Je pa res, da nisem ravno 
tekaški tip, tako da lahko v žargonu 
nogometnih oglednikov rečemo, da je 
mama imela oko. 

Svoj mladinski staž si preživel pri 
Gorici. Kam te je nadalje ponesla 
pot?

Najprej sem kot posojen član ND 
Gorica preživel na posoji pri sosednjih 

Življenje in delo 
v tujini širita 
obzorja

klubih iz Brd in Mirna. Nato sem eno 
leto igral pri Biljah in nadaljeval v 
Radomljah. Po izkušnji z Radomljami 
v prvi ligi sem odšel v nižje italjanske 
lige, kjer sem nogomet igral ob delu. 

Dokaj mlad si zaključil kariero in se 
posvetil trenerskemu poslu. Kaj je 
privedlo do te odločitve?

Najlažje bi bilo reči, da so na to 
vplivale poškodbe kolen, toda lagal 
bi sam sebi. Če se ozrem nazaj in 
danes pogledam na Krisa kot fanta, 
ki je končal mladinsko nogometno 
šolo, lahko rečem, da je bil delaven 
in imel ogromno željo po uspehu. Ni 
pa bil vrhunski talent in predvsem 
ni bil vratarsko izobražen do te mere, 
da bi lahko pri 19 letih stopil na gol 
v članski konkurenci. Pot bi lahko 
zavila v drugačno smer, če bi mi 
slednjo prej prekrižal človek, ki bi mi 
znal razložiti, kaj, zakaj, kako in kdaj. 
Pri izobraženosti pa ključne vloge 
odigrajo trenerji vratarjev in ljudje 
v klubih, ki postavljajo stroko na 
položaje. 

Tvoje dobro delo s treniranjem 
mlajših vratarjev so opazili tudi 
v tujini in kmalu (2019) je sledil 
prestop na Slovaško k Trenčinu. 
Kako je prišlo do te selitve?

Sam sem vedno težil k temu, da 
moram naslednji dan izkoristiti tako, 
da bom boljši. Zato sem se večkrat 
odpravil v tujino na razne konference 
za trenerje vratarjev. Na enem 
srečanju v Cagliariju sem spoznal 
takratnega trenerja vratarjev belgijske 
profesionalne ekipe Club Brugge, ki 
me je povezal z vodilnimi v klubu 
AS Trenčin. Po sestanku s športnim 
direktorjem in z lastnikom kluba je 
hitro prišlo do dogovora. 

Kakšno mesto je Trenčin?

Trenčin je majhno zgodovinsko mesto. 
Ima približno 60.000 prebivalcev, 
predvsem pa je lep center, ki se 
nahaja tik pod gradom. V njem najdeš 
vse, kar potrebuješ za življenje, mesto 
ima lepo strateško točko, obdano je z 
naravo, prijazno je za udejstvovanje 
z različnimi športi, ob istem času pa 
imaš blizu Bratislavo, z vlakom tudi 
Praga ni daleč. Zanimivo, Trenčin 
velja za talilnico izjemnih hokejistov. 

Si potreboval veliko časa, da si se 
privadil na tujino? Te je kdaj zgrabilo 
domotožje?

Življenje od doma brez družine, 
prijateljev in domačega okolja ti 
razširi obzorje. Začneš ga dojemati 
drugače. Pridejo dnevi, ko moraš 

Zgodb o uspehu ni nikoli preveč. Tokrat 
vam predstavljamo Krisa Stergulca, 
29-letnega trenerja vratarjev iz Vrtojbe, 
ki si kruh služi v tujini. Že kot mlad se 
je odločil za zahteven trenerski posel, 
premore veliko znanja, ki ga predaja 
mladim, toda vseeno stremi k temu, da se 
vsak dan izboljšuje. Sam pravi, da je od 
rezultata veliko bolj pomembno, da pri 
določeni športni panogi uživamo, saj le 
takrat iz sebe iztisnemo svoj maksimum. 
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znati obvladati samega sebe, moraš 
znati preživeti čas sam s sabo. Sem 
pa oseba, ki ima rada socializacijo, 
tako da sem sklenil ogromno novih 
stikov, ki so mi na Slovaškem olajšali 
bivanje. 

Kako se je tvoje delo na Slovaškem 
razlikovalo od tega v Sloveniji?

Razlikovalo se je samo v eni točki, in 
sicer, da sem v Novi Gorici sodeloval 
s fanti, ki so bili člani mladinske šole, 
v Trenčinu pa sem treniral fante, ki so 
imeli pogodbo in so bili profesionalci. 
Tukaj moraš kot trener imeti občutek, 
s kom imaš opravka, koliko so stari, 
kaj se z njimi dogaja v času razvoja 
in koliko lahko te fante obremenjuješ. 
V obeh primerih z njimi preživiš 
ogromno časa in si hkrati trener, 
psiholog, oče, starejši brat … Moram 
pa povedati, da sem imel srečo. 
Svojo pot v Novi Gorici sem začel s 
kvalitetnimi vratarji, tako da je delo 
potekalo na zelo visoki ravni. Bili so 
profesionalni v svojem odnosu do 
dela in zato bomo še slišali o njih. Če 
izpostavim nekaj primerov; Klemen 
Hvalič brani v Italiji za Empoli, Uroš 
Likar za Gorico, Denis Pintol za 
novomeško Krko. Nogometni svet se 
vrti hitro, tako je tukaj že novi val 
mladih perspektivnih vratarjev.

Bi nam opisal svoj dan? Kako poteka 
dan nogometnega trenerja oz. 
trenerja vratarjev?

Moj dan v Trenčinu je potekal nekako 
takole. Sem zgodnji tip človeka, 
večkrat sem se zgodaj zjutraj odpravil 
v klubski fitnes, kjer sem najprej 
poskrbel zase. Ob 8.00 smo imeli v 
klubskem hotelu zajtrk. Po zajtrku 
smo se člani strokovnega vodstva 
zbrali v pisarni pri glavnem trenerju. 
Tam smo opravili razne diskusije in se 
dogovorili o delu. Sledil je trening, po 

treningu kosilo. Če smo imeli trening 
tudi v popoldanskem terminu, sem 
odšel za kakšno uro domov ali na 
kavo v mesto ali pa sem čas izkoristil 
za analizo treningov in nasprotnikov. 
Po popoldanskem treningu sem 
opravil vse za naslednji dan. Vedno 
sem želel zapustiti svojo pisarno 
tako, da sem imel naslednji dan vse v 
mezincu. 

Na Slovaškem si treniral dve 
sezoni, tako da si se dobro spoznal s 
tamkajšnjim nogometom. Kako bi ga 
primerjal s slovenskim?

Slovaška liga je deljena na klube, 
ki veljajo za razvojne, in klube, ki 
začnejo sezono s ciljem osvojiti 
prvenstvo. Več je klubov, stremečih 
k razvoju mladih, poskušajo 
slediti trendom uvajanja mladih 
nogometašov in plasiranja teh v boljše 
lige. Še vedno je veliko klubov, ki 
si proračune ustvarjajo s prodajo, 
zaradi tega je pomembno, kako bodo 
svoj produkt prikazali kupcem. 
S tega vidika je velika podobnost 
s slovenskim nogometom. Na 
Slovaškem je pa država tista, ki naredi 
korak več. Klubi niso več društva, 

ampak se jih smatra kot podjetje. To 
se najbolje vidi v infrastrukturi. Če 
primerjamo stadione, je Slovaška 
pred nami. Če pa se ozrem na igrišče, 
mislim da mi doma delamo zelo 
dobro. Imamo boljšo stroko, ki bi ji 
bilo treba zaupati in ji dati pogoje, 
da lahko ustvarja. Od tega bi lahko 
imeli vsi več, tudi država. Mislim, da 
je šport še vedno reklama številka 1 
za nas, poglejte samo zadnje uspehe 
naših športnikov. 

Po dveletni avanturi na Slovaškem 
je prišel čas za nove izzive. Kje boš v 
prihodnje nadaljeval svojo trenersko 
kariero? 

Imel sem nekaj zanimivih ponudb, ki 
pa se iz takih ali drugačnih razlogov 
niso realizirale. V tem trenutku 
uživam in izkoriščam poletje. 
Športam in se učim, zaključujem 
licenco UEFA A za trenerje vratarjev, 
ki je najvišja licenca v tem trenutku za 
trenerje vratarjev, ter čakam projekt, 
ki bi me pritegnil. 

Imaš za konec kakšen nasvet 
za mlade, ki bi radi postali 
profesionalni nogometaši in kasneje 
(ali pa morda že prej) nogometni 
trenerji?

Najprej bi mlade nagovoril, naj se 
udejstvujejo s hobijem, ki jim je 
všeč in v katerem uživajo. Ko smo 
ljudje sproščeni in neobremenjeni, 
iztisnemo iz sebe največ, pa naj si bo 
to nogomet, košarka, violina, kitara 
ali kaj drugega. Še vedno si štejem kot 
svoj največji uspeh to, da sem zaradi 
nogometa spoznal ogromno ljudi, ki 
mi danes veliko pomenijo in so me 
naredili boljšega kot sem bil “včeraj”.

Kenny Jan
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Avto-moto zveza Slovenije je po 
enoletnem premoru ponovno 
organizirala motošportne dneve, s 
katerimi želijo otrokom približati 
svet motošporta. Tri izmed osmih 
letošnjih izvedb pa so gostovale 
tudi na poligonu GAS, katerega 
ob nekdanjem mejnem prehodu v 
Vrtojbi uporablja Društvo GAS. Na 
motošportnem dnevu tako otroci, stari 
od 5 do 8 let, izjemoma tudi kakšno 
leto starejši, spoznajo panoge trial, 
karting, motokros in minimoto. Prav 
slednji je v zadnjih letih, po zaprtju 
motokros steze v gramoznici in upadu 
števila motokrosistov, ki nastopajo 
na dirkah državnega prvenstva, 
prevzel vajeti bencinskih športov 
na dveh kolesih ter ustvaril že vrsto 
perspektivnih mladih dirkačev. Ob 
podpori mednarodne motociklistične 
zveze FIM in podjetja Akrapovič 
otroci na motošportnem dnevu dobijo 
v uporabo vso potrebno zaščitno 
opremo in, kar je najpomembneje, 
tudi motor ali gokart. Zato ne čudi, 
da so bile vse tri izvedbe, pri vsaki 
je lahko sodelovalo 28 otrok, zelo 

Motošportni dnevi

hitro zapolnjene, v Vrtojbo pa so 
otroke pripeljali tudi iz drugih 
slovenskih regij, med drugim tudi iz 
prestolnice Štajerske. Med udeleženci 
pa ni bilo niti enega, ki poligona 
GAS, žal edine primerne tovrstne 
površine na severnem Primorskem 

za izvedbo podobnih dogodkov 
ali izvajanje stalnih treningov, ne 
bi zapuščal nasmejanega obraza. 
Člani društva GAS Vrtejba pa so bili 
deležni pohvale Avto-moto zveze 
Slovenije za vso pomoč pri izvedbi 
teh motošportnih dni. Že z gotovostjo 
pa lahko napovemo, da bo Vrtojba 
tudi prihodnje leto gostila nekaj 
motošportnih dni.

Erik Logar
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Namiznoteniški klub Letrika 
Šempeter-Vrtojba je eden izmed 
prvih športnih klubov, ki so na 
območju Občine Šempeter-Vrtojba 
začeli z organizirano športno vadbo. 
V svoji 45-letni zgodovini je zrastel 
v klub, v katerem se je kalilo veliko 
mladih igralcev, ki so posamično in 
ekipno dosegali številne odmevne 
rezultate na domačih in mednarodnih 
tleh. Ob koncu sezone 2020/2021 
so že vidni sadovi dobrega dela z 
mladimi domačimi igralkami in 
igralci, za kar gre zasluga predvsem 
dobro organiziranemu strokovnemu 
vodstvu kluba, ki je že več kot 20 let 
v domeni Miroslava Tokiča. Zaradi 
strokovnosti, zavzetosti in predanosti 
namiznemu tenisu je vzor in navdih 
mlajšim generacijam, ki začenjajo 
svojo športno pot in NTK Letrika se 
z odličnimi mlajšimi nadobudnimi 
igralci in igralkami spet vrača v vrh 
slovenskega namiznega tenisa. 

V tej sezoni so igralke in igralci klubu 
priigrali vrsto odličnih rezultatov.

Sara Krošelj

Namiznoteniški klub 
Letrika

Prireditev Udeleženci Rezultat
1. SNTL za članice G. Mavri, T. Mozetič, L. Kompara, E. Cerkvenič 7. mesto
DP za mladinke – ekipno S. Tokić, E. Cerkvenič, V. Mišigoj 1. mesto
DP za kadetinje – ekipno S. Tokić, V. Mišigoj, P. P. Fornazarič in I. Žagar 5. mesto

Prireditev Kategorija Udeleženec Rezultat
DP za člane/članice (U-21) Članice U-21 – posamezno S. Tokić 5.–8.

mesto
DP za mladince/mladinke Mladinke – posamezno S. Tokić 1. mesto

E. Cerkvenič 5.–8.
mesto

Mladinke – dvojice S. Tokić – B. Harkai 3.–4.
mesto

E. Cerkvenič – K. 
Kastelic

3.–4.
mesto

DP za kadete/kadetinje Kadetinje – posamezno S Tokić 1. mesto
V. Mišigoj, P. P. 
Fornazarič

9.–16.
mesto

Kadeti – posamezno A. Ušaj 3.–4.
mesto

Kadetinje – dvojice S. Tokić – E. 
Moltara

1. mesto

Kadeti – dvojice A. Ušaj – M. Murn 3.–4.
mesto 

Kadeti, kadetinje – mešane
dvojice

S. Tokić – M. 
Podobnik

1. mesto

DP za mlajše 
kadete/kadetinje

Mlajše kadetinje – 
posamezno

P. P. Fornazarič 9.–16.
mesto

Mlajše kadeti – posamezno M. Erzetič 5.–8.
mesto

Mlajši kadetinje – dvojice A. in F. Miščević 5–8.
mesto

Prireditev Kategorija Udeleženci Rezultat
Evropsko prvenstvo Kadetinje posamezno S. Tokić 9.–16. mesto

Kadetinje dvojice S.  Tokić  –  E.
Moltara

5–8. mesto

MP Portugalske Kadetinje – posamezno S. Tokić 5–8. mesto
Balkan Youth TT Champions
30 Summer Universiade

Kadetinje – posamezno S. Tokić 1. mesto
Kadetinje dvojice S.  Tokić  –  E.

Moltara
1. mesto

Domača prvenstva, tekmovanja, turnirji …

Ekipni rezultati

Rezultati posamezno/dvojice

Tuja prvenstva, turnirji, tekmovanja … nastopi za državno reprezentanco
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Po odprtju športne dvorane so 
rokometašice RK Šempeter-Vrtojba 
aktivno pričele s treningi. Maja so 
odigrale le štiri tekme, ki pa niso bile 
tekmovalnega pomena, saj je sezono 
2020/2021 zaznamovala epidemija. 
Kljub temu dekleta poleti niso 
počivala.

Kljub epidemiji uspešno 
leto za RK Šempeter-
Vrtojba

Rokometna zveza Slovenije že nekaj 
let izvaja projekt “Rokomet na mivki”, 
katerega namen je popularizirati 
panogo v Sloveniji in izvesti 
vsakoletno državno prvenstvo. Zato 
so se letos igralke Nikolina Prijević, 
Zala Vuk, Daša Petrovčič, Zala 
Košiček, Naja Pajntar, Anisa Filipič, 
Ema Mokorel in Zarja Pregelj pod 
okriljem trenerja Domna Pelicona 
prvič preizkusile na državnem 
prvenstvu v rokometu na mivki, ki je 
potekalo junija v Kopru. Rokometašice 
RK Šempeter-Vrtojba so osvojile 
srebrno medaljo ter naziv državnih 
podprvakinj. 

Na evropskem prvenstvu ženskega 
rokometa na mivki do 17 let, ki je 
potekalo julija v Bolgariji v Varni, je 
barve kluba zastopala igralka Daša 
Petrovčič, ki je bila uvrščena med 
deseterico najboljših strelk. 

Igralke so s pripravami na letošnjo 
sezono 2021/2022 pričele mesec 
prej, za kar gre velika zasluga 
KŠTM Šempeter-Vrtojba, ki je znal 
prisluhniti potrebam kluba. Letos jih 
čaka zanimiva sezona, saj se bodo 
potegovale za vstop v prvo državno 
kadetsko ligo. Želimo jim veliko 
uspehov in tekem brez poškodb.

RK Šempeter-Vrtojba

Vpis v karate šolo Sakura Nova Gorica

V septembru vpisujemo nove člane ... otroke, mladostnike, odrasle in seveda 
malo bolj odrasle na OŠ Frana Erjavca vsak torek in četrtek od 18.30 dalje.

Vabljeni, pridružite se nam!
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Ko pride na vrsto prvi vikend v 
septembru, se v Vrtojbi ustavi čas. 
Na sporedu je namreč tekma vseh 
tekem, bitka vseh bitk, nogometni 
derbi med gornjim in dolnjim delom 
vasi. Letos že šesta Bala Vrtejbe je 
postregla z zelo zanimivo in napeto 
tekmo, priložnosti so se vrstile kot 
po tekočem traku, na koncu pa je 
Dwlncem zmanjkalo moči, tako da so 
se Gwrnci sprehodili že do svoje pete 
zmage, tokrat z rezultatom 5 : 1.

Končni izid je bil morda res malce 
previsok, toda pojdimo lepo po vrsti. 
Za zgodnje veselje Gwrncev je s 
fantastičnim zadetkom poskrbel lani 
najboljši igralec Anej Batistič. Rok 
Pavlin (Piko) je poslal predložek z leve 
strani, na robu kazenskega prostora pa 
je Bati z izjemnim volejem žogo poslal 
za hrbet nemočnega vratarja Dwlncev 
Luke Sobana.

Čez nekaj minut je bil rezultat že 
2 : 0. Po predložku s kota z leve strani 
je bil ob daljši vratnici najvišji v skoku 
Leo Kocina (Gwera), ki je z glavo 
fantastično poskrbel za podvojitev 
Gwrnske prednosti.

Dwlnci so poskušali priti do zadetka, 
ki bi jim ohranil upanje za zmago, a je 
po nekaj zgrešenih priložnosti rezultat 
ostal nespremenjen do zadnjih minut 
prvega polčasa. Kenny Jan je prejel 
podajo na robu kazenskega prostor 
in ustrelil proti oddaljenejši vratnici. 

Gwrnja Vrtejba do svoje 
pete zvezdice

Okroglo usnje je najprej zadelo 
prečko, nato pa se od hrbta Luke 
Markiča (Biča) odbilo čez golovo črto.

Za prvih 45 minut bi lahko rekli, da 
smo spremljali festival evrogolov, toda 
fantastičnih zadetkov ni bilo še konec. 
Kljub še nekaterim priložnostim 
Dwlncev se je na odmor odšlo z 
minimalno prednostjo Gwrncev 2 : 1.

V drugi polčas so Dwlnci krenili 
odločneje, z željo po izenačenju. Igrali 
so borben in lep nogomet, a si kakšnih 
resnejših priložnosti niso priigrali. Na 
drugi strani pa so se Gwrnci postavili 
v obrambno formacijo in na svoje 
šanse čakali iz protinapadov. 

Dočakali so jo proti koncu tekme, ko 
je še en zadetek padel s kota. Nova 
nepazljivost v Dwlnski obrambi je bila 
kriva, da se je Jan Batistič (Bati Jr.) 
v osrčju kazenskega prostora znašel 
sam in nepokrit pri strelu z glavo, 
Soban je žogo še uspel odbiti, a zgolj 
v vratnico, od koder se je nato odbila 
v mrežo.

Dwlnci so nato znova poskušali 
priti do gola, a so Gwrnci s pametno 
igro zlahka držali rezultat v svojih 
nogah. Po protinapadu so zadeli še 
enkrat, Kocina je z dolgo podajo preko 
Dwlnske obrambe lepo zaposlil Filipa 
Kogoja (Mčjeta), ki mu iz oči v oči ni 
bilo težko premagati Sobana.

Tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom 
je moral Dwlnski čuvaj mreže še 
enkrat po žogo v svoj gol, znova pa 
je bil usoden udarec iz kota. Po nekaj 
zmede pred vrati zelenih je Pavlin 
neovirano zadel v nebranjeni del gola 
in postavil končni izid 5 : 1. 

Novo veselje za Gwrnce, novo 
razočaranje za Dwlnce. Toda nič ne 
de, Bala se bo vrtela dalje, glavni 
namen dogodka je kakopak druženje 
sovaščanov, ki so po tekmi znova 
priredili nepozaben piknik. Še prej so 
izbrali najboljšega igralca derbija, t. 
i. zlato kopačko, naziv pa je pripadel 
Leu Kocini.

Je bila pa to zadnja Bala, ki sta jo kot 
kapetana vodila Miha Markič (Biča) 
(Dwlnja) in Gregor Černe (Šparvent) 
(Gwrnja). Kapetanski trak sta namreč 
predala mlajšima soigralcema 
Kennyju Janu in Aneju Batističu. 
Navsezadnje na mladih svet stoji.

Bi pa ob tem prosili še gospoda 
župana – trenutnega ali bodočega, 
da nam zgradi nogometno igrišče v 
Vrtejbi, da bi si ta fantastični dogodek 
ogledala cela vas.

Kenny Jan
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Zbirni center prešel na zimski urnik 
Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba obvešča, da Zbirni 
center od 16. semptembra dalje deluje po zimskem urniku.

Zimski urnik od 16. 9. do 15. 3.
Ponedeljek: 15.00–17.00
Torek: 11.00–17.00
Sreda: 11.00–17.00
Četrtek: 11.00–17.00
Petek: 11.00–17.00
Sobota: 9.00–13.00
Ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih): zaprto.

V zbirnem centru lahko UPORABNIKI gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki V OBČINI ŠEMPETER 
- VRTOJBA oddate komunalne odpadke, ki se ne smejo 
(ali jih zaradi različnih okoliščin ni mogoče) prepustiti v 
posodah na zbirnih mestih:
• večje količine papirja in kartona,
• steklo,
• odpadno embalažo (ne pozabite splakniti in stisniti),
• les, pohištvo,
• tekstil,
• odpadno električno in elektronsko opremo,
• izrabljene avtomobilske gume,
• barvne kovine in železo,
• stiropor in stirodur,
• nevarne komunalne odpadke (baterije, barve, pesticidi, 
zdravila ...),
• kosovne odpadke,
• odpadke, ki jih zaradi oblike, velikosti ali teže ne moremo 
oddati v posodo ali zabojnik.

V zbirnem centru ne sprejemajo odpadkov, ki nastajajo v 
gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo). 
Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, 
dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim 
zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

Spoštovani!

V želji, da bi ohranili našo 
občino čisto in prebudili zavest o 
pravilnem odlaganju odpadkov, 
Občina Šempeter-Vrtojba

Oddaja kosovnih odpadkov je brezplačna.
V akciji se ne prevzema nevarnih in kosovnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti.

Občane prosimo, da upoštevajo razpored ter urnike zbiranja ter ne puščajo 
odpadkov pred zabojniki in zbirnim centrom.

Po zaključku akcije je odvoz možen v Zbirni center po urniku:

v soboto, 2. oktobra 2021, organizira

AKCIJO ZBIRANJA 
KOSOVNIH IN NEVARNIH 
ODPADKOV.

Zimski urnik od 16. 9. do 15. 3.

Ponedeljek: 15.00–17.00 
Torek: 11.00–17.00 
Sreda: 11.00–17.00 
Četrtek: 11.00–17.00 
Petek: 11.00–17.00 
Sobota: 9.00–13.00

Režijski obrat 
Občine Šempeter-Vrtojba

Ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih): zaprto.

Šempeter
parkirišče pri OŠ Šempeter: 9:15–10:30
Stjenkova ulica (pri Vrtojbici): 10:45–12:00

Vrtojba
pri opekarni (vrtnarija Lancner): 7:30–8:15
parkirišče nasproti Zelenega vrta: 8:15–9:00
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Bralka Fani nam je poslala čudovito fotografijo kaktusov, 
ki krasijo zelenico na Podmarku: “Naselje Podmark obstaja 
od leta 1982 in povedati vam moram, da je zelo urejen 
okoliš, poln zelenic – eno od teh pa krasijo ti čudoviti 
kaktusi.”

Fani nam je zaupala, da gre za kaktuse Echinopsis: “Naše 
podnebje kaktusom zelo ustreza in verjamem, da so zato 
tudi tako krasni. Kaktusi imajo obliko kroglice zelenih 
tonov. Echinopsis v prevodu iz latinščine pomeni “kot 
jež”. To so kaktusi, ki si ne želijo menjave prostora in 
potrebujejo malo zalivanja, le 2-krat tedensko. Ne marajo 
vetra, prilagodili pa so se našim zimam in prenesejo 
temperature pod ničlo. Mirko jih goji na gredici pred 
atrijem, saj poleg zelo lepo urejenega atrija skrbi tudi 
za urejenost okolice pred njim. Njegov trud je bogato 
poplačan z bogatim cvetenjem kaktusa, a vedeti morate, 
da ta kaktus cveti samo 24 ur. Nekateri pravijo, da lahko v 
idealnih pogojih cveti do 3 dni. Starejša in večja rastlina 
daje več cvetov – do 25. Mirko ovenele cvetove takoj 
odstrani, da ne ustvarjajo semen, ki črpajo rastlino. V 
istem poletju zacvetijo še enkrat, a ne v tako velikem 
obsegu.”

Veseli nas, da je Fani te prečudovite cvetove ujela v 
objektiv in nam posredovala fotografijo!

Lara Soban

Kaktus 
Echinopsis 

Almond Joy 
čokoladice iz 4 
sestavin (brez peke)

Sestavine:
• 2 skodelici kokosove moke,
• 6 žlic kokosovega olja,
• 1/4 skodelice javorjevega sirupa,
• 20 mandljev.

Če obožujete Bounty, so te čokoladice narejene za vas. 
Poizkusite – navdušil vas ne bo le okus, ampak tudi 
preprost postopek izdelave.

Postopek:
V mikserju zmešajte kokosovo moko, kokosovo olje in 
javorjev sirup, da nastane zmes. Z rokami oblikujte 
približno 20 pravokotnikov, kot jih vidite na fotografiji.
V središče vsakega pravokotnika pritisnite mandelj in za 
20 minut postavite v skrinjo.

Dober tek!

V naslednji številki vas čaka novo Bimedovo 
presenečenje!
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Organizatorji želijo k sodelovanju 
pritegniti čim večje število ljudi vseh 
starosti, spolov in prepričanj iz vseh 
družbenih okolij, še posebej lokalne 
skupnosti, nevladne organizacije, 
izobraževalne in kulturne ustanove, 
socialne zavode ter skupine 
državljanov.

Kako se lahko vključite?

Na spletni platformi objavite svoje 
zamisli in predloge na kakršnokoli 
temo o prihodnosti Evrope
• Platforma je večjezična, vse 

objavljene zamisli in ideje pa 
računalnik avtomatično prevede v 
izbran EU jezik.

• Objavlja lahko kdorkoli, ki se 
zaveže k spoštovanju temeljnih 
načel konference.

Evropska 
komisija vabi: 
konferenca o 
prihodnosti 
Evrope

Komentirajte, delite ali podprite že 
objavljene ideje

Udeležite se dogodkov o prihodnosti 
Evrope
• Na platformi poiščite dogodke v 

vaši bližini ali spletne dogodke, ki 
potekajo pod okriljem konference. 

Organizirajte in objavite lasten 
dogodek o prihodnosti Evrope
• Primeri vključujočih in 

sodelovalnih dogodkov v živo 
ali prek spleta: pogovor, debata, 
srečanje …

• Na platformi lahko objavite tudi 
že načrtovane dogodke, ki se 
dotikajo tem, ki so pomembne za 
prihodnost Evrope.

• Vsi udeleženci in dogodki morajo 
spoštovati listino konference 
o prihodnosti Evrope, ki 
določa standarde za spoštljivo 
vseevropsko razpravo.

Po koncu dogodka zapišite zamisli in 
ideje, ki so jih udeleženci podali na 
dogodku
• Za napotke se lahko obrnete na 

Predstavništvo Evropske komisije 
v Sloveniji ali na EUROPE 
DIRECT informacijske točke v 
šestih slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? 

Ključne ideje in priporočila s 
platforme bodo prispevala k omizjem 
z evropskimi državljankami in 
državljani ter s plenarnim zasedanjem 
Evropskega parlamenta, kjer se 
bo razpravljalo o teh zamislih 
in priporočilih, vse skupaj pa bo 
pripomoglo k oblikovanju zaključkov 
konference. 

Več na spletu:

• futureu.europa.eu (spletna 
platforma konference o 
prihodnosti Evrope).

• slovenia.representation.
ec.europa.eu (Predstavništvo 
Evropske komisije v Sloveniji).

• europedirect.si (informacijske 
točke EUROPE DIRECT).

Tina Radaković, 
Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji

Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in 
vključujoča oblika posvetovalne demokracije, njen namen pa 
je Evropejcem omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih 
politik. Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija 2022. 
Skupno predsedstvo (Evropska komisija, Evropski parlament 
in Svet EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen potek in 
ugotovitve.
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Robinovci so povezali 
Goriško

Povezujemo Goriško! Pod tem 
sloganom so se Robinovci podali na 
pot od Bovca do Brd, Krasa, Vipave 
in v sliki ter besedi dobesedno 
povezali Goriško. Sedem dni, preko 
60 zanimivih sogovornikov, glasbenih 
gostov, plesnih in drugih skupin, ki 
krojijo življenje v posameznem kraju. 
Sedem intenzivnih dni z mobilnim 
studiem na terenu in tudi letos 
dobrodelnostjo. Na ta simboličen 
način so povezali tri turistične 
destinacije – dolino Soče, Goriška 
Brda in Novo Gorico z Vipavsko 
dolino.

“Če poslušalci ne morejo na Robinovo 
zabavo, jim mi zabavo pripeljemo 
domov,” je bilo večkrat slišati 
iz ust radijskih voditeljev, ki so 
radijski program oddajali v živo iz 
posameznih krajev.

Ustavili so se tudi na šempetrskem 
placu oz. Trgu Ivana Roba in pokazali 
življenje in delo v Občini Šempeter-
Vrtojba. Pozdravili so jih župan Milan 
Turk, gasilci PGD Šempeter, zapeli 
so člani Mladinskega pevskega zbora 
Šempeter-Vrtojba, ki jih vodi Mojca 
Maver Podbersič, predstavili so 
pomen borel za ta okoliš – predstavilo 
se je namreč društvo Tojva iz Vrtojbe, 
za konec pa so zanimivo debato 
sprožili z debaterji OŠ Ivana Roba iz 
Šempetra pri Gorici.

Vzdušje je bilo enkratno, sogovorniki 
iskrivi, poslušalci navdušeni. Najbolj 
pa je bila navdušena družina s Krasa, 
ki so ji uspeli s pomočjo številnih 
dobrotnikov nameniti preko 
5.500 EUR v denarju, oglasilo pa se je 
tudi podjetje, ki bo družini nabavilo 
otroške spalnice. Glavna atrakcija 
dobrodelnosti je bil lastnoročno 
podpisan dres enega najboljših 
košarkarjev Luke Dončića oz. 
licitacija le-tega. Zbiranje sredstev za 
družino, ki ima tri otroke s posebnimi 
potrebami in potrebuje sredstva za 

ureditev bivanjskih prostorov, poteka 
še do konca meseca septembra. 
Še vedno so na voljo aplikacija za 
nakazilo na TRR in SMS donacije z 
besedo vrabcek na 1919 (donira se 
1 EUR). Dobrodelno akcijo so 
Robinovci izpeljali skupaj s Fundacijo 
Vrabček upanja.
 
Robinova turneja je tudi letos 
ponudila možnost, da se bolje 
spoznamo, spoznamo ljudi in kraje 
ter dobre zgodbe predstavimo 
poslušalcem.

R. R.
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Na to vprašanje vam bom po dobrih 
dveh letih delovanja Civilne iniciative 
Vrtojba poskušal odgovoriti.

Ljudje, ki živijo, živimo v bližini 
asfaltne baze, smo pri obratovanju 
te naprave izpostavljeni številnim, 
zdravju izjemno škodljivim snovem 
(fini delci, dušikovi oksidi – NOX, 
žveplovi oksidi – SOX, formaldehid, 
heksan, fenoli, PAH, toluen, benzen), 
med katerimi gre izpostaviti organsko 
spojino benzen. Karcinogenost 
benzena je dokazana na živalih in 
ljudeh. Varne dovoljene vrednosti za 
benzen ni, saj že najmanjše količine 
benzena delujejo na krvotvorne 
organe. Ljudje, ki živijo, živimo 
v bližini asfaltne baze, so, smo v 
primerjavi z ostalimi prebivalci 
izpostavljeni večjemu tveganju, 
da zbolijo, zbolimo za katerokoli 
obliko rakavega obolenja. Poleg 
tega izpostavljenost zraku v okolici 
asfaltne baze povzroči poškodbe 
živčevja, jeter, dihal, draženje kože, 
kašelj, astmo, glavobol, slabost. 
Izpostavljenost ljudi v tem okolju ni 
samo preko zraka, ampak se ti delci 
v zraku zaradi njihovih lepljivih 
lastnosti stalno nalagajo v zemeljski 
in vodni biosistem, zato jih najdemo v 
sami zemlji. Ljudje smo jim posredno 
zelo izpostavljeni prek uživanja živil 
rastlinskega in živalskega izvora. 

Poleg zgoraj naštetih škodljivih 
snovi naprave za proizvodnjo 
asfalta proizvajajo ogromne količine 
ogljikovega monoksida – CO, ki je 
znan toplogredni plin, za katerega 
je splošno znano, da izjemno 
škoduje okolju in povzroča globalno 
segrevanje.

(Povzetek študije mednarodnih 
strokovnjakov, financirano s strani 
WHO, 2004.)

Kje živimo?

Vrtojbenci že desetletja, točno 48 let, 
živimo z našim sosedom, ki s svojo 
proizvodnjo, z emisijami in nevarnimi 
odpadki, ki pri tem nastajajo, 

Kje živimo?

onesnažuje okolje in zastruplja ljudi, 
ki so vsem tem škodljivim snovem 
še kako izpostavljeni. Živimo v vasi 
s sosedom, ki vsakodnevno kadi, 
praši, povzroča hrup in pri tem 
tudi neznosno smrdi po bitumnu – 
katranu, smradu, ki ga je z besedami 
težko opisati. Vse to krajani Vrtojbe že 
desetletja prenašamo (zgrozim se ob 
preštevanju, koliko rakavih bolnikov 
je v bližini soseda) in kljub vsesplošni 
ugotovitvi o neprimernosti lokacije za 
takšno proizvodnjo ter naši trditvi, da 
takšna proizvodnja ne sme in ne more 
biti tu, je sosed še zmeraj tu, še zmeraj 
deluje.

Kje živimo?

Živimo v družbi, ki kljub dolgoletnim 
protestom krajanov Vrtojbe to našemu 
sosedu dovoljuje. Vsi se strinjamo, 
da asfalt kot proizvod potrebujemo, 
vendar ne za vsako ceno, ne na račun 
zdravja ljudi, ne na račun tolikšnega 
onesnaževanja okolja na lokaciji sredi 
vasi, med hišami, ki so tudi sto let 
stare.

Po dveh letih delovanja Civilne 
iniciative Vrtojba in dveh prijavah 
na inšpekcijo za okolje in prostor 
(prva prijava, da naprava deluje 
brez presoje vplivov na okolje in 
brez okoljevarstvenega dovoljenja, 
druga prijava na sporno parkiranje 
na desetine kamionov na dnu 
gramoznice, le kakšen meter nad 
podtalnico) lahko ugotovimo, da 
do danes nismo dobili nobenega 
odgovora. Kljub urgencam (2-krat) 
uradnega odgovora do danes ni. Pri 
tem ne pomagajo številni sestanki 
na pristojnem inšpektoratu za okolje 
in prostor v Novi Gorici, sestanek 
na MOP v Ljubljani, še manj obisk 
samega ministra za okolje in prostor 
ter sestanek z njim na Občini 
Šempeter-Vrtojba in tudi ne pisma na 
republiško inšpekcijo v Ljubljani. Še 
zmeraj smo v pričakovanju odgovora 
z urada varuha človekovih pravic, se 
pa zato nič manj ne sprašujemo, kje 
živimo.

Neformalno smo ugotovili, da sosed 
deluje na podlagi dokumentacije iz 
leta 1965 – prav vidite, leta 1965 je 
bila izdana odločba o začetku črpanja 
gramoza na zemljišču – njiva v K. 
O. Vrtojba. In verjetno na podlagi 
merjenj emisij, ki jih naroči in plača 
sam sosed. Na upravni enoti v Novi 
Gorici in v pokrajinskem arhivu ne 
razpolagajo z dokumentacijo, da je 
sosed pridobil uporabno dovoljenje za 
proizvodnjo asfalta. Prav tako pa tudi 
nimajo podatka, ali je bilo za objekte, 
ki jih uporablja sosed, sploh izdano 
gradbeno dovoljenje.

Leta 2003 je bil sprejet občinski 
prostorski načrt za območje soseda, 
kjer so predvidene športne površine, 
in je vsem nam krajanom Vrtojbe 
vlil upanje, da se bo onesnaževanje 
končno prenehalo. Vendar po toliko 
letih je sosed še zmeraj tu, deluje, 
onesnažuje, mi se pa sprašujemo, kje 
živimo.

Živimo v družbi, kjer smo navadni 
krajani, organizirani v Civilno 
iniciativo Vrtojba skupaj s podporo 
Občine Šempeter-Vrtojba, primorani 
vse zgoraj napisano pravnoformalno 
dokazati (kar tudi bomo, v to smo 
trdno prepričani), da na takšni lokaciji 
ne sme in ne more obstajati sosed 
s takšno proizvodnjo, kar je nam 
navadnim ljudem iz okoljskih, etičnih 
in kulturnih razlogov popolnoma 
razumljivo. Zato si bomo s tem 
izborili pravico do čistega okolja, kar 
nam naša ustava s svojim 72. členom 
tudi zagotavlja. Tako bomo postali 
enakopravni državljani in se nam ne 
bo treba spraševati, kje živimo.

Na koncu sem vam dolžan predstaviti 
našega soseda, ki nam že desetletja 
greni življenje. To je asfaltna baza 
Vrtojba, trenutno v lasti podjetja 
Kolektor CPG Nova Gorica, ki na našo 
žalost ni pripravljen na razgovor o 
ukinitvi proizvodnje – kljub temu, da 
s svojim intelektualnim kadrovskim 
potencialom prav dobro ve, kaj nam 
kot sosed dela in kje Vrtojbenci 
živimo.

Miloš Nemec, 
CI Vrtojba



Jesen 2021 43Od tu in tam

Na Sv. Otu se je na predvečer dneva državnosti odvila 
tradicionalna slovesnost, ki jo pripravljata Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova 
Gorica – sekcija Šempeter-Vrtojba in Občina Šempeter-
Vrtojba. Številne zbrane na vrhu griča sta nagovorila 
župan Milan Turk in slavnostni govornik Gorazd Humar, 
predsednik društva TIGR Primorske, za glasbeno 
popestritev so poskrbeli MePZ Ciril Silič, Mladinski pevski 
zbor Šempeter-Vrtojba in Goriški pihalni orkester.

Mateja Poljšak Furlan

Potem ko je moralo Kulturno umetniško društvo Šempeter 
v lanskem letu kulturno prireditev ob praznovanju sv. 
Petra zaradi epidemije odpovedati, nam je letos, 26. 
junija, le uspelo izpeljati koncert na dvorišču Župnijskega 
urada Šempeter. V goste smo povabili mlado vokalno-
instrumentalno skupino Zvezdosledi, program pa sta 
povezovala člana Gledališke skupine KUD Šempeter Vlasta 
Klančič in Slavko Vižin, ki sta celotnemu večeru dodala 
nekaj hudomušnosti.

Zvezdosledi so začeli skupno glasbeno pot pred nekaj leti 
na Gimnaziji Želimlje in kmalu postali prepoznavni po 
Sloveniji. Skupina sedmih mladih glasbenikov je kakih 
petdeset poslušalcev, ki se niso prestrašili pogoja PCT, 
navdušila z izjemnimi vokali in mladostno energijo. Zapeli 
so pesmi znanih slovenskih ustvarjalcev, predvsem Rudija 
Bučarja, skoraj polovico programa pa so sestavljale njihove 
lastne skladbe. Naj omenim naslove: Mir, Saj veš, Gradim 
vrtove in Sijeva.

Poslušalci so mlade glasbenike nagradili z bučnim 
aplavzom, prizorišče pa smo vsi zapustili z željo, da bi še 
večkrat prisluhnili tako dobri glasbi.

Majda Arčon, foto: Majda Arčon

V naše uredništvo je tako po pošti kot tudi po elektronski 
pošti tokrat prispelo 23 križank, ki smo jih 20. avgusta 
dali v košaro in izžrebali 3 srečneže, ki so prejeli krasna 
darila. Tokrat je darila poklanjal Innobox. Pri žrebu so imeli 
največ sreče: Damjan Weitzer, Anton Kozar in Alfonz Berlot. 
Srečnežem iskreno čestitamo; nagrade je podjetje poslalo po 
pošti. Lepo vabljeni k reševanju jesenske križanke, kjer vas 
čakajo privlačne nagrade.

Uredništvo 

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 XI, 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: Nataša Brisko, 
Haideja Černe, Roberta Fortuna, 
Kenny Jan, Ana Stergulc
Lektoriranje: Nika Birsa
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 2021

Uradne ure 
Občine Šempeter-
Vrtojba:

Ponedeljek 
8.00–12.00;
Sreda 
8.00–12.00 in 14.00–
16.30;
Petek 
8.00–12.00. 
 
Županove ure za 
občanke in občane so 
vsako sredo 
15.00–17.00. Termin si 
rezervirajte v tajništvu 
T: 05 335 10 00.

Sprejem vlog in 
informacije:

Ponedeljek, torek in 
četrtek 
8.00–15.00; 
Sreda 
8.00–16.30; 
Petek
8.00–14.00.

www.sempeter-
vrtojba.si



Rešeno križanko nam s potrebnimi podatki pošljite do 12. novembra 2021 na: 
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom 
Nagradna križanka.

Nagrada:
Darilni bon za brezplačno fotografiranje (družine, otroka, para, nosečnice ...).

Pravila nagradne križanke in ostale informacije najdete na naši spletni strani 
www.sempeter-vrtojba.si.

Ime in priimek

Naslov

Telefon


