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Spoštovane
občanke in
občani!

Pred vami je nova izdaja občinskega
glasila, kjer boste tudi tokrat našli
številne zanimivosti in napoved
pestrega poletnega dogajanja, za
katerega upam, da vam bo popestrilo
poletne dni. Zame pa je ponovno
napočil čas, da nekoliko opišem in
na kratko predstavim delo v naši
občini.
Po sprejetem občinskem proračunu
je občinska uprava pripravila
in objavila številne razpise. Naj
kot prve omenim razpise, ki so
namenjeni sofinanciranju naših
društev in nevladnih organizacij
s področja kulture, športa,
sociale, zdravstva, turizma pa
tudi društvoma upokojencev in
veteranskim organizacijam. Vsa
sredstva so bila že dodeljena,
društva pa programe že izvajajo.
Tudi razpisa za razvoj kmetijstva ter
za spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj (namenjenega gospodarskim
družbam in podjetnikom) sta
zaključena. Postopki dodelitve
sredstev sicer še potekajo, a bodo v
kratkem dokončani.
Prav tako smo objavili razpis za
nekaj prostih stanovanj, kjer pa
postopek oddaje stanovanj še poteka.
Odločili smo se tudi, da prenovimo
stanovanjski objekt na Ulici Nikole
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Tesle 18, za kar imamo rezervirana
sredstva v proračunu.
V občini se nadaljujejo projekti in
investicije, ki so financirani delno
iz evropskih sredstev, iz programa
čezmejnega sodelovanja, delno pa
iz sredstev občinskega proračuna.
Mnogi že dajejo konkretne rezultate.
Naj omenim samo nekatere. V
Vrtojbi smo dokončali prenovo
štirih vodnjakov. Obnovljeni
“p’či” ne pripomorejo samo k
lepšemu videzu naselja, temveč
kot ohranjena dediščina s svojo
kulturno vrednostjo prispevajo
tudi k večji prepoznavnosti kraja.
V okviru projekta Futurelights smo
pripravili nov popis in kataster ter
analizo stanja javne razsvetljave v
občini, ki ga lahko najdete na naši
spletni strani. V teh tednih se bo
treba odločiti za način prenove
javne razsvetljave. Cilj je seveda
zmanjšati porabo električne
energije, ki trenutno na letni ravni
predstavlja strošek v višini 80.000
evrov, ter čim bolj omejiti svetlobno
onesnaženje. Sama naložba v
zamenjavo svetilk pa je predvidena
za leto 2014. Nazadnje naj omenim
le še napredovanje projekta CroCTaL
v okviru katerega bomo v kratkem
objavili razpis za izgradnjo odseka
kolesarske steze mimo zidu ob
državni meji v ulici V Mlinu.
Napredujeta tudi obe večji
medobčinski naložbi. Tako za
projekt čistilne naprave v Vrtojbi,
kot regijskega centra za ravnanje
z odpadki R-CERO je že bilo
objavljeno nekaj javnih razpisov
za oddajo del. Verjamem, da bodo
dela čim prej oddana in začeta ter
seveda tudi dokončana, saj nas roki
za dokončanje teh projektov že zelo
priganjajo.
Pomladni dnevi niso bili naklonjeni
gradbenim in drugim delom
na prostem. Kljub večinoma
deževnemu obdobju so izvajalci del
le našli nekaj dni lepega vremena
in dokončali dela na ulici Griči
v Vrtojbi. Uredili smo priklop na
kanalizacijsko omrežje, meteorno
kanalizacijo in preplastili ulico ter
zgradili potreben podporni zid. V
bližini, Na Lokvi, smo postavili
otroško igrišče, namen pa imamo
urediti še ekološki otok.
Deževno vreme in razmočena
zemlja sta botrovala tudi nekoliko
počasnejši sanaciji škode, ki jo je

povzročil jesenski plaz pod cesto na
Mark. Sedaj so dela naročena. Treba
bo utrditi zemljišče na plazu pod
cesto in tako omogočiti varno vožnjo
po njej.
Velik korak naprej pa je bil
storjen v reševanju problematike
šempetrskega pokopališča. V
drugi polovici maja nas je namreč
razveselila novica, da je Vlada
Republike Slovenije sklenila
brezplačno prenesti v last Občine
dve parceli, ki sta potrebni za
njegovo razširitev. Ti parceli
pomenita seveda le del vseh
potrebnih zemljišč, vendar pa nam
lastništvo omogoča, da začnemo
s prvo fazo širitve. Naročili smo
že projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja,
ki bo skladna z doslej veljavnim
ureditvenim načrtom za to območje.
Tako nameravamo v prvi fazi urediti
nov ekološki otok, nekaj parkirišč,
seveda pa bomo zagotovili tudi
nova grobna polja in dodatno
žarno pokopališče. Zemljišča za
nov poslovilni objekt še nismo
pridobili, saj še vedno poteka
denacionalizacijski postopek.
Pričakujemo, da bo tudi ta v kratkem
dokončan, vlogo pa smo na vlado že
oddali.
Pomladnih dni pa niso zaznamovala
le gradbena dela in naložbe. Veliko
je bilo tudi najrazličnejših dogodkov,
o katerih boste brali v tokratnem
Glasilu. Naj izpostavim le enega,
ki je našo občino ponovno umestil
na mednarodni zemljevid. Pred
prvomajskimi prazniki je namreč
na Biotehniški šoli v Šempetru
potekalo 8. evropsko tekmovanje v
znanju vinogradništva in vinarstva
za srednješolce. Udeležilo se ga
je kar trideset ekip iz vse Evrope.
Naši tekmovalci so dosegli najboljše
rezultate, zato jim na tem mestu
ponovno čestitam. Tovrstni dogodki
so za nas še posebno pomembni,
saj pomenijo veliko promocijo
naših krajev, dobrot, ki jih znamo
pripraviti, in vina, ki ga pridelamo.
Vse to pa je odlično izhodišče za
razvoj turizma na našem območju.
Poleg tega smo ob zaključku
tekmovanja pri biotehniški šoli
posadili tudi potomko najstarejše
trte iz mariborskega Lenta. Opravila,
povezana z vzgojo te trte, nas bodo
tekom leta redno družila in ponujala
priložnosti za druženja, ki lahko
turistično ponudbo naše občine še
popestrijo.
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Spoštovani!
Poletje je tu. V teh dneh se izteka
šolsko leto in prihajajo težko
pričakovane počitnice. Poletje je čas
za številne prireditve in verjamem, da
boste med najrazličnejšimi dogodki,
ki jih organizirajo naša društva in
zavod, našli tudi nekaj zase. 19.
julija pa vas vabim na praznovanje
občinskega praznika, ki bo letos
v Vrtojbi. Tokrat praznujemo že
okroglo petnajsto obletnico, kar je
državni zbor z zakonom ustanovil
Občino Šempeter-Vrtojba. Občina
se je v tem času uveljavila in svoje
poslanstvo uspešno izpolnjuje. Kako
se v lokalnem okolju počutimo, pa je
odvisno od nas, od našega ravnanja
in skrbi za skupno dobro. Zato vas
vabim, da pri tem po svojih močeh
sodelujete.
Naj vam za konec še čestitam ob
bližnjem prazniku, dnevu državnosti,
in vam zaželim čim prijetnejše
počitniške dni!
Vaš župan
Milan Turk

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.

Brezplačen prenos
državnega premoženja
za potrebe šempetrskega
pokopališča na Občino
Šempeter-Vrtojba
Vlada Republike Slovenije je na
svoji seji, 23. maja, pooblastila
ministra za gospodarski razvoj
in tehnologijo, mag. Stanka
Stepišnika, za podpis Pogodbe o
brezplačnem prenosu sadovnjaka
(1018 m2) in njive (507 m2) v
državni lasti na Občino ŠempeterVrtojba, ki prostor potrebuje za
razširitev in ureditev pokopališča
v Šempetru pri Gorici. Občina je
sicer vložila vlogo za brezplačen
prenos zemljišč še za sosednjo
parcelo (2.286 m2), med objektom
stražnice in obdelovalnimi
površinami, vendar na njej poteka
denacionalizacijski postopek.
Ko bo le-ta zaključen, bo Občina
postopke za brezplačen prenos
zemljišča še za to parcelo vodila
naprej.
Obstoječe pokopališče, kot je
dobro znano, je v okviru svojih
površin v celoti zasedeno,
poleg tega ne razpolaga z
ustreznimi poslovilnimi
prostori, velik problem tako

za obiskovalce pokopališča kot
okoliške prebivalce pa predstavlja
pomanjkanje parkirnih mest.
Prav zato je realizacija projekta
razširitve in ureditve pokopališča
za Občino zelo pomembna, saj z
njo uveljavlja razvojni namen, ki
bo prispeval k izboljšanju stanja
okolja ter oskrbi prebivalstva z
razvojno infrastrukturo. Z ureditvijo
600 novih individualnih grobnih
polj in žarnega pokopališča s 300
grobnimi polji bodo namreč tudi
krajani Šempetra, ki doslej z njimi
niso razpolagali, svoje pokojne lahko
pokopavali v domačem kraju.
Urejanje pokopališča bo potekalo v
fazah, skladno z že pripravljenim
ureditvenim načrtom. V prvi fazi je
predvidena ureditev grobnih polj in
parkirišča, v drugi fazi pa izgradnja
poslovilnega in servisnega objekta.
Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte

iz občinske hiše

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

Sprejem vlog in
informacije:

www.sempeter-vrtojba.si

Poletje 2013

Foto: PISO

Ponedeljek, torek in četrtek
8.00–15.00;
Sreda
8.00–16.30;
Petek
8.00–14.00.
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Najboljšo
Podpisana pogodba za
vrednost
projekt Vrtojba – vas
indeksa ISSO vodnjakov
2013 ima
ŠempeterVrtojba
Občina, ki je dosegla najvišjo
vrednost sestavljenega
kazalnika ISSO, je ŠempeterVrtojba. Lani je občina
osvojila bron na tekmovanju
za Zlati kamen, letos se je
prebila na prvo mesto med
občinami z najvišjo stopnjo
dosežene kakovosti življenja.
Občina Šempeter-Vrtojba ima
nadpovprečne vrednosti indeksov
na vseh osmih področjih, ki
so vključena v indeks ISSO –
izjema je le demografija, šibka
točka severne Primorske. Kar
na štirih področjih ŠempeterVrtojba močno izstopa: je
med prvimi desetimi odstotki
občin v Sloveniji (torej v
prvem decilu). Ima močno,
dinamično gospodarstvo, ugodno
izobrazbeno strukturo, visok
življenjski standard in zelo dobre
vrednosti okoljskih indikatorjev.

iz občinske hiše

Podrobnejši pogled pokaže, da
je občina močno nadpovprečna
glede na 16 od 43 kazalnikov,
ki tvorijo indeks ISSO. Na
dvanajstih področjih je uvrščena
v prvi decil. Tako je na primer
na 8. mestu po ustvarjeni dodani
vrednosti na prebivalca. Po
izobrazbeni strukturi je na 7.
mestu, pri tem pa izobraževanje
aktivno spodbuja: po vrednosti
štipendij na prebivalca je občina
10. mestu. Ob tem ŠempeterVrtojba aktivno skrbi za okolje in
v to vlaga znatna sredstva.
Na visoko uvrstitev občine
vpliva preplet dejavnikov:
močno gospodarstvo z globalno
delujočim tehnološkim podjetjem
(Letrika d.d.) in tehnološkim
parkom, bližina meje in
močnega regionalnega središča
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5. junija je župan Milan Turk
podpisal pogodbo za sofinanciranje
projekta Vrtojba – vas vodnjakov,
vključenega v II. Načrt izvedbenih
projektov LAS jugozahodnega
dela Severne Primorske. Celotna
vrednost projekta je ocenjena
na 32.280,16 EUR, iz naslova
nepovratnih sredstev Leader
24.234,70 EUR.

Projekt, kjer poleg vodilnega
partnerja, Občine Šempeter-Vrtojba,
kot partnerja sodelujeta še Javni
zavod KŠTM Šempeter-Vrtojba in
Video pro d. o. o., zajema izdajo
knjige, vodnika in snemanje filma
ter izdajo DVD-jev, ki se nanašajo na
zgodovino vodnjakov ter življenja
ob njih v Vrtojbi. Po ustnem izročilu
je bilo namreč nekoč v Vrtojbi
kar 67 vodnjakov s pitno vodo.
Njihovo vlogo je zamenjal vodovod.
Zgodovina nam pripoveduje številne
zgodbe o vaščanih in njihovi živini,
povezane z vodnjaki, ter o njihovi
odvisnosti od vode. Posredujejo
nam poročila strahotnih dogodkov
zlasti prve svetovne vojne, saj so
bili številni vodnjaki v tem obdobju
poškodovani, zasuti, porušeni in
onesnaženi.

Nove Gorice. Ob tem ne smemo
spregledati, da zna občina te danosti
dobro izkoristiti – bližina meje in
Nove Gorice ne bi dosti pomagali,
če občina ne bi bila med najbolj
odprtimi v Sloveniji.
In šibke točke? Skoraj največ
odpadkov na prebivalca v
Sloveniji: več jih naredijo le še v
Trzinu. Stroški za javno upravo so
nadpovprečno visoki, ne smemo pa
pri tem pozabiti, da v to kategorijo
poleg občinske uprave sodi še
režijski obrat in Medobčinska uprava
občin Šempeter-Vrtojba, RenčeVogrsko, Miren-Kostanjevica in
Vipava. A gledano v celoti je občina
izjemno uravnotežena.

Vrtojbenci vodnjakom dolgujejo
življenje številnih rodov, njihovih
prednikov in njihove živine. Občina,
kot prijavitelj, odgovorno skrbi za
sanacijo in obnovo vrtojbenskih
vodnjakov tako z lastnimi kakor tudi
z evropskimi sredstvi. Kot projektni
partner namreč med drugim sodeluje
v projektu LivingFountains. Cilj tega
projekta, ki je ravno v izvajanju, je
namreč ohranjanje kulturne krajine
in kulturne dediščine vodnjakov, ki
bogatijo čezmejno območje.
Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte

Podpis pogodb o sofinanciranju naložb
med predstavniki Lokalne akcijske
skupine (LAS) jugozahodnega dela
severne Primorske in nosilci šestih
izbranih projektov iz petih goriških
občin.

osmih podindeksov za posamezna
področja. V te podindekse je
vključenih skupno 43 posamičnih
kazalnikov. Indeks meri stopnjo
doseženega razvoja in kakovosti
življenja. Moramo ga razlikovati
od nagrade Zlati kamen, ki se jo
podeljuje za najprodornejše razvojne
politike. Poenostavljeno rečeno,
meri indeks doseženo stanje, ki je
rezultat politik v preteklosti, pa tudi
od zunanjih okoliščin, ki niso nujno
odvisne od delovanja občine.
www.zlatikamen.si

Indeks ISSO je sestavljen iz
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Delovno
srečanje
partnerjev
projekta
Futurelights
– Javna
razsvetljava
prihodnosti

Družba Hidrotehnik d. d. na
podlagi pridobljene koncesije
izvaja gospodarsko javno službo
za urejanje voda na povodju
reke Soče. V tem sklopu izvaja
naloge vzdrževanje vodnih in
priobalnih zemljišč, kamor sodi
tudi vsakoletna košnja struge
potoka Vrtojbice v mesecu
avgustu in septembru. Košnja
struge se izvaja od državne meje
do začetka območja gramoznice
v Vrtojbi v skupni dolžini 4,20
km. Celotna količina košnje
obsega 46.000 m2 od katere se
je približno 15 % izvede strojno
s traktorji vse ostalo pa ročno.
Strojna košnja brežin vodotokov
je v primerjavi z ročno košnjo
hitrejša, učinkovitejša in bistveno
cenejša. Ob strugi Vrtojbice se
izvaja strojna košnja povsod tam,
kjer je dostop s stroji mogoč. Ker
pa večji del Vrtojbice teče skozi
urbani del Šempetra oziroma
Vrtojbe, ni mogoče na vseh
lokacijah do struge dostopati s
stroji.
Vzdrževanje vodotokov je
pogosto krat ovirano zaradi
različnih ovir – nedovoljenih
posegov na vodnih in priobalnih
zemljiščih kot so: zasaditev
sadnih in drugih dreves, ki
rastejo na vrhu brežin, vrtovi in
njive, ki segajo neposredno do

struge, postavitev ograj in manjših
objektov. Večkrat se srečujemo
tudi s primeri, ko pribrežni lastniki
odlagajo odpadke na brežine
vodotokov. Tako ravnanje ima vpliv
na zmanjšano pretočnost korita
struge, onesnaževanje vodotokov ter
na izvajanje samih vzdrževalnih del.
Javna služba za urejanje voda na
povodju reke Soče si prizadeva,
da bi na odsekih, kjer je to mogoče
priobalni pas Vrtojbice vzpostavili
v stanje, da bi bila mogoča strojna
košnja brežin s čemer bi bistveno
zmanjšali stroške osnovnega
vzdrževanja brežin v skladu z
načelom smotrne porabe javnih
sredstev.
Ob poplavah oktobra lani je prišlo
na vodotokih v Občini ŠempeterVrtojba do poškodb na vodnih
zemljiščih in vodni infrastrukturi.
Javna služba je povzročeno škodo
popisala. Sanacija poškodb se
bo izvajala v okviru sanacijskih
programov v sklopu katerih bo
določen obseg, vsebina in dinamika
odprave poškodb.
Uroš Stibilj,
univ. dipl. inž. grad.
Tomi Zgonik,
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

iz občinske hiše

29. maja, je v Palači Attems-Petzestein
potekalo srečanje partnerjev
projekta FUTURELIHGTS – Javna
razsvetljava prihodnosti. Program
srečanja je bil osredotočen na
delavnico v sodelovanju s projektnim
partnerjem APE (Agencia provinciale
di energia Udine), da bi se dogovorili
o začetku projektnih dejavnosti.
Nato smo partnerji obravnavali
finančno stanje projekta in obračun.
Sledila je razprava o šibkostih
projekta in o prihodnjih terminih.
Naj pripomnimo, da je bil v sklopu
projekta že izdelan Popis in kataster
ter analiza
stanja javne
razsvetljave v
Občini ŠempeterVrtojba, ki je
objavljen na
občinski spletni
strani.

Hidrotehnik

Projekt je sofinanciran v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007–2013 iz
sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev. Iz sredstev proračuna
Evropske unije bodo tako partnerji
za izvedbo projekta pridobili 85 %
sredstev, potrebnih za izvedbo, iz
proračuna Republike Slovenije 10
% sredstev, iz lastnih virov pa bodo
partnerji sami zagotavljali preostalih
5 % potrebnih sredstev.
Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte
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Dnevi čezmejne socialne ekonomije
30. in 31. maja, so v Šempetru
pri Gorici potekali drugi Dnevi
čezmejne socialne ekonomije.
V okviru tega dogodka, ki sta ga
organizirala RRA Severne Primorske,

d. o. o. in Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, so različni
sodelujoči podajali informacije
o razvoju socialne ekonomije v
Sloveniji, Italiji in Evropi, predstavili

razvoj socialne ekonomije v novem
programskem obdobju 2014–2020 ter
primere dobrih praks ustanovitve in
obstoja socialnega podjetja iz obeh
strani meje.

Polno dvorano slušateljev je v imenu ministrice za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak, nagovoril državni sekretar na Ministrstvu
Dejan Levanič.

Dvodnevno dogajanje je potekalo
v okviru projekta SEA – Social
Economy Agency (Agencija za
socialno podjetništvo). Dogodka,
ki ga je gostila Občina ŠempeterVrtojba, so se poleg strokovnih
predavateljev udeležili tudi,
evropski poslanec Ivo Vajgl, državni
sekretar na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Dejan Levanič, v imenu
ministrice dr. Anje Kopač Mrak,
predsednik deželnega sveta Furlanije
Julijske krajine, Franco Iacop, ter
Tamara Blažina, slovenska senatorka
v italijanskem parlamentu. Čeprav
se projekt večinoma osredotoča na
čezmejno območje občin Gorice,
Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe,
bodo rezultati in prenos dobrih
praks podlage za delovanje na

6. skupščina EZTS GO prinesla novega
predsednika in direktorico
Pintarja, kateremu je mandat potekel
že konec lanskega leta. Po Golobovih
besedah je cilj novega vodstva, da
EZTS GO postane organ upravljanja
evropskih programov in evropskih
sredstev, ne pa samo pridobivanja
le-teh za skupne projekte. Naj

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav

dr. Robert Golob, ki je na tem mestu
zamenjal Franca Frattinija. Le-ta
je s te funkcije odstopil 14. marca
letos. Na drugo funkcijo pa je bila
imenovana Alessandra Sodini iz
agencije Informest, ki je nasledila
dosedanjega v. d. direktorja Marjana

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav

iz občinske hiše

V Coroninijevem dvorcu je 3. junija
potekala 6. seja skupščine Evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje
EZTS GO na kateri so člani izvolili
novega predsednika skupščine in
direktorico. Za prvo funkcijo je bil
izvoljen dosedanji podpredsednik

Nova direktorica Alessandra Sodini in novoizvoljeni
predsednik skupščine dr. Robert Golob.
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Predsednica nadzornega sveta Mara Petaros in župani občin
ustanoviteljic.
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območju celotne države. Cilj projekta
je namreč razvoj inovativnega
sistema, ki bo omogočal ranljivim
osebam zaposlitveno vključitev
preko aktivnosti, ki bodo pripomogle
k razvoju socialne ekonomije in
skupnega sistema za socialno in
zaposlitveno vključevanje.
Projekt SEA je sofinanciran s
sredstvi Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007–2013, iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev.
Mateja Poljšak Furlan

spomnimo, da ima EZTS GO status
samostojne pravne osebe, finančna
sredstva pa se bodo iz Bruslja stekala
neposredno na Goriško.

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav

Mateja Poljšak Furlan
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Območje, kjer Vrtojbenskobiljenski griči prehajajo v plodno
ravnino, ležita Šempeter pri
Gorici in Vrtojba, ki skupaj
tvorita Občino Šempeter-Vrtojba.
To območje nudi tudi najboljše
pogoje za vinogradništvo,
sadjarstvo, vrtnarstvo,
zelenjadarstvo in cvetličarstvo.
Barvno podobo občini pa rišejo
zeleni gozdovi, vinogradi, polja in
travniki. Zato nič ne pretiravamo,
če jo poimenujemo “Vrt Goriške”.
Ne samo naravna podoba občine,
v naše kraje vabijo tudi kulturne
znamenitosti, kot na primer
Coroninijev dvorec, kjer ima
Občina sedež, gradič Maffei,
cerkve in stari vodnjaki. Poleg
teh pa se turisti po urejenih
kolesarskih in gozdnih poteh
lahko zapeljejo s kolesi, rekreativci
pa se sprehodijo po gričih in
urejeni trim stezi. Da bi v naše
kraje zahajalo vedno več turistov,
je Javni zavod za kulturo, šport,
turizem in mladino ŠempeterVrtojba pripravili turistični
zemljevid, ki bo popotnike
popeljal skozi naravne danosti
in kulturne znamenitosti ene od
manjših občin v Sloveniji.
Aleš Bajec

Pojoče strune kraške burje
Izšla je nova knjiga šempetrskega
pisatelja, Vinka Korošaka, z
naslovom “Pojoče strune kraške
burje”, s podnaslovom Ilirske
province. Gre za opis življenja
Slovencev – Kraševcev v času
francoskih Ilirskih provinc,
(od 1790–1812). V ospredju
je slovenski Kras ter vraže in
legende kot etnično kulturno
bogastvo Slovencev. Zgodbe
so nanizane v obliki romana,
delno ilustrirane s fotografijami.
Slovenci smo se nekoč bolj cenili
kot danes, ko gre za razprodajo

kulturnih in naravnih vrednot, tudi
za razprodajo Krasa. Zato obnovimo
Vodnikove stihe, ki jih je zapel v
času Ilirskih provinc: “Slovenc tvoja
zemlja je zdrava in pridnim nje lega
najprava ...”
Vinko Korošak
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dobro je vedeti

Na seji, kjer so bili navzoči tudi
župani občin ustanoviteljic Ettore
Romoli, Matej Arčon in Milan Turk,
sta bila sprejeta zaključni račun in
poslovanje za lansko leto ter sprejet
proračun za leto 2013. Ustanovljena
sta bila dva dodatna odbora, in sicer
Odbor za urbanizem, ki se je izločil iz
Odbora za prevoz, ter Odbor za šport.
V vse tri so bili imenovani novi člani,
novi člani pa so bili imenovani še v
Odbor za kulturo in izobraževanje.

Nov turistični zemljevid
Občine Šempeter-Vrtojba

Podjetniki z vizijo, jasnimi cilji in
zagnanostjo
V Primorskem tehnološkem parku smo se odločili, da vam tokrat predstavimo štiri mlade
fante, univerzitetne diplomirane inženirje gradbeništva, ki so se spoznali v študentskih
letih. Čeprav so se po študiju zaposlili pri različnih delodajalcih, so se redno srečevali,
izmenjevali ideje, znanje in naposled sprejeli odločitev. Leta 2008, še pred gospodarsko
krizo, so se odpovedali dobro plačanim službam, in ustanovili podjetje Corus inženirji,
leta 2011 pa še Enertus d. o. o..
po raziskovanju in razvoju nečesa
novega, so imeli dovolj zaupanja vase
in odločnosti, da uresničijo svoje
povsem nove ideje, kako izkoriščati
energijo zemlje za ogrevanje in
hlajenje tako obstoječih stavb kot
novogradenj ter pri tem dosegati
znatne prihranke pri stroških
energije.
Najpomembnejši cilj ekipe je bil
razviti najučinkovitejši ogrevalni
sistem na osnovi toplotne
prevodnosti geosond, ki lahko zniža
stroške ogrevanja in hlajenja tudi do
70 %. Osnovna ideja je temeljila na
predpostavki, da se presežna toplota
sonca poleti shrani v zemljo, da jo
je potrebno ustrezno akumulirati
in pozimi učinkovito zajemati
za ogrevanje. V dveh letih jim je
uspelo razviti celostno rešitev za
ogrevanje, ki temelji na učinkoviti
zemeljski sondi. Pri razvoju so jim
pomagali tudi zunanji strokovnjaki in
raziskovalci Univerze v Novi Gorici.

Izvajanje energetskega sistema Enertus na objektu.

podjetno

Matej Kosovel, Matej Brešan,
Tomaž Balut in Andraž Ceket so
podjetniki, za katere lahko rečemo,
da so iz pravega testa, saj imajo
vizijo, jasne cilje in zagnanost.
Na osnovi lastnega znanja in
izkušenj so v okviru podjetja Corus
inženirji oblikovali celovit pristop k
projektiranju gradbenih konstrukcij,
geološko-geomehanskih raziskav,
izdelavi projektne dokumentacije in
gradbenega nadzora. Podjetje, ki ima
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sedež v Ajdovščini, poslovne prostore
pa v Primorskem tehnološkem parku,
že od same ustanovitve posluje z
dobičkom in zaposluje vrhunske
kadre iz kar štirih občin: ŠempeterVrtojba, Nova Gorica, Ajdovščina,
enega zaposlenega pa so pritegnili
celo iz Ljubljane.
Fante dejstvo, da so gospodarske
razmere v zadnjih letih postajale
vse težje, ni zmotilo. Še več, v želji

Leta 2011 so sprejeli odločitev in
ustanovili novo podjetje, Enertus,
d. o. o., s sedežem v Primorskem
tehnološkem parku, saj so imeli
ključno kompetenco, ki jo podjetje
mora imeti, če želi konkurirati na
trgu. Nove rešitve in tehnologije
so združili v sistem ENERTUS za
ogrevanje in hlajenje objektov, ki
omogoča 5 ključnih prednosti: 1)
nizke stroške delovanja (do 70 %
prihranka v primerjavi z ogrevanjem
s kurilnim oljem), 2) sistem za
svoje delovanje izkorišča obnovljiv
vir energije (tudi do 100 %), 3)
uporaba je enostavna, vzdrževanje
ni potrebno, 4) za namestitev ne
potrebuje veliko prostora (niti zunaj
niti znotraj objekta), 5) sistem ni
odvisen od rasti cen konvencionalnih
energentov (rast cen kurilnega olja,
plina itd.). Poleg vrtin za ogrevanje

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

izvajajo tudi vrtine za vodnjake za
zalivanje in namakanje.
V preteklem letu je mlado podjetje
pridobilo prvih osem kupcev in s
prodajo sistema ustvarilo več kot
100.000 EUR čistih prihodkov. V
letošnjem in prihodnjih letih podjetju
napovedujejo hitro rast, saj je sistem
zanesljiv, izkorišča trajnostni vir
energije in je dolgoročno izjemno
ekonomičen.
Upamo si trditi, da so fantje ena
najboljših in najbolj perspektivnih
ekip v Primorskem tehnološkem
parku. Ustvarili so sproščeno
delovno okolje, ki temelji na trdem
delu, predanosti, odkritosti in
sprejemanju odgovornosti. Zanimivo
je, da ekipa nima vodje, ki bi vedno

imel zadnjo besedo, ampak se glede
večjih odločitev vedno posvetujejo
in poiščejo konsenz. Ekipo smo
vprašali, kako jim to uspeva. Andraž
Ceket je priznal, da je podjetništvo
polno izzivov, zato se v iskanju
rešitev njihova mnenja tudi krešejo,
Matej Brešan pa je dodal, da se znajo
ustaviti, konstruktivno kritizirati
in se medsebojno tudi pohvaliti.
Matej Kosovel pravi, da imamo ideje
vsi, vendar pa je bistvena pri tem
realizacija, Andraž Ceket pa ga je
dopolnil, da je pri tem pomembno
imeti znanje, precej zaupanja vase,
dovolj odločnosti in predvsem
v vsakem trenutku sprejemati
premišljene odločitve.

Ekipa Enertus, d. o. o.: Tomaž Balut,
Andraž Ceket, Matej Kosovel in Matej
Brešan.

Tanja Kožuh,
Primorski tehnološki park

Z Letriko na reliju v Monte Carlu
V Monte Carlu je na letošnjem reliju alternativnih energij sodelovala tudi slovenska ekipa
pod vodstvom Andreja Pečjaka, ki je poznan kot predelovalec navadnih vozil v električna.
Ena izmed dveh slovenskih posadk
je sodelovala s predelanim Smart
Roadsterjem, v katerega je vgrajen
Letrika 20 kW pogonski asinhronski
motor in Letrika 72 V/400 A AC
krmilnik. Tekmovali so v kategoriji
“ZeroEmissions, No Noise”, kjer
so sodelovala izključno vozila na
električni pogon. Preko sto kilometrske
etape so potekale tako podnevi kot
ponoči in so vključevale prelaze na
višinah do 1.300 metrov nadmorske
višine. Posadka je zasedla 9. mesto od
skupno 19 nastopajočih, saj je žal proti
koncu doživela manjšo nesrečo, ki ji je
preprečila boljšo uvrstitev.

podjetno

Letrika je bila na reliju eden od
sponzorjev slovenske ekipe, saj je
to zelo pomemben način promocije
njenih vrhunskih izdelkov in znanja, ki
so se ponovno dokazali kot vzdržljivi
in zanesljivi. Letrika ponuja komplet,
v katerem je 15 kW pogonski motor,
krmilnik in del ožičenja, s katerim
se lahko predela navadno vozilo v
električno, saj je interes potencialnih
predelovalcev iz leta v leto večji.
Erik Pajntar

Poletje 2013
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Obnovitev goriškega
vrtnarstva

Projekt
EASE&SEE

Zaključila se je prva faza projekta Obnovitev goriškega
vrtnarstva, ki je požel veliko zanimanja. Čeprav se je nanj
prijavilo več kot 90 kandidatov, smo med njimi izbrali le
24 tistih, ki so s projektom tudi nadaljevali. Pri izbiri in
vključitvi v projekt so imeli največjo prednost brezposelni
in kmetje, sodelovali pa so tudi upokojenci in zaposleni.

V okviru projekta EASE&SEE –
socialno podjetništvo, katerega glavni
cilj je promocija in spodbujanje
socialnega podjetništva in ga izvaja
RRA Severne Primorske, je v našem
dnevnem centru potekal študijski
obisk projektnih partnerjev iz drugih
držav (Italija, Bolgarija, Avstrija,
Srbija). Obiskovalcem je mag. Edo
Belak, predsednik združenja Šent,
predstavil delovanje našega društva,
nato pa smo jim med predvajanjem
dokumentarnega filma “ŠENT in
socialno podjetništvo” približali
način izvajanja programov aktivne
politike zaposlovanja v okviru
ŠENTa. Bili so izjemno navdušeni
nad predstavitvijo ter delovanjem
zaposlitvenih centrov oz. nad
spodbujanjem zaposlovanja in
usposabljanja težje zaposljivih
oseb. Sledil je kratek ogled našega
dnevnega centra ter pogostitev.
Poslovili smo se s spodbudami po
dodatnem sodelovanju oz. razvoju na
področju socialnega podjetništva.

Priporočali smo jim tudi, da pred
setvijo odvzamejo vzorce tal za
analizo. Rezultati analiz so pokazali
preskrbljenost tal z osnovnimi
hranili: vsebnostjo dušika, fosforja
in kalija v tleh ter pH tal. Tako smo
ugotovili, kakšna je rodovitnost
tal, pridelovalna zmogljivost na
zemljiščih, dobili smo tudi smernice
in navodila za gnojenje. Na ta način
smo se izognili napačnim ukrepom
gnojenja.
Odbiro in inventarizacijo semena
avtohtonih sort, potrebne količine
semena in gradiva za izobraževanje
sta omogočila redni prof. dr. Jože
Osvald in dr. Marinka Kogoj-Osvald.
Prof. dr. Osvald tudi spremlja
projekt in svetuje pri določenih
fazah izvajanja ukrepov.
Teoretičnemu delu je sledil praktični
del. V rastlinjaku v vrtnariji Lancner
v Vrtojbi smo posejali solato
‘Šempeterko’, listnato blitvo ‘Tanjo’
in fižol ‘Topolovec’. Ko so bile sadike
dovolj velike, smo jih posadili na
vnaprej pripravljene gredice.

V okviru projekta je potekala tudi
demonstracija priprave pakiranih
zelišč kot tržne niše. Prikazali
smo različne zamisli za pakiranje
in obrazložili, kako morajo biti
le-ta opremljena. V pakiranju
zelišč so se preizkusili tudi sami
udeleženci.
Trenutno potekajo ogledi vrtov in
strokovno svetovanje na terenu.
Z eno izmed gostiln v Vrtojbi se
dogovarjamo, da bi iz omenjenih
avtohtonih sort zelenjave
pripravili različne jedi. Termin
predstavitve jedi bo objavljen na
spletni strani KŠTM ŠempeterVrtojba.
V drugi fazi projekta si bomo
ogledali pilotski objekt na
vrtojbenskem polju – sanacijo
površine s tankoplastnim
načinom gojenja. Potekali
pa bodo tudi ogledi vrtov,
svetovanje, kontrola pridelovanja
in primerjava različnih načinov
gojenja, na koncu pa bomo vrtove
tudi ocenili. O vsem tem, vas
bomo obveščali v prihodnjih
izdajah Glasila.

Margerita Humar,
vodja ŠENT – CDZS SP regije

Leonida Svetina,
dipl. inž. agronomije in
hortikulture

Foto: Sanja Tošev

V okviru projekta so potekala
predavanja, na katerih so se
kandidati poučili o setvi, ekološkem
in integriranem pridelovanju
rastlin, zeliščih, boleznih,
škodljivcih, fizioloških motnjah in
tankoplastnem gojenju rastlin.

društva
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4. Dan za spremembe v Šempetru pri Gorici

Foto: Margerita Humar

dejavnostih ter si ogledali izdelavo
vrtnic iz krep papirja. Pri tokratnem
Dnevu za spremembe pa ni šlo le za
širjenje solidarnosti, ampak tudi za
promocijo prostovoljstva. Z nami so
dan preživeli tudi prostovoljci iz 8.
in 9. razreda OŠ Ivana Roba, ki so
nas navdušili s svojo prijetnostjo in
nalezljivim nasmehom.
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Vsem sodelujočim in vpletenim
se res najlepše zahvaljujemo,
predvsem KŠTM Šempeter-Vrtojba,
CDAS Šempeter, OŠ Ivana Roba in
njihovim prostovoljcem. Iskreno se
zahvaljujemo tudi vsem sodelujočim
podjetjem.
Margerita Humar,
vodja ŠENT – CDZS SP regije

V osrednjem delu prizorišča se je čez
dan odvijal program, ki je zajemal
literarne, plesne in druge umetniške
nastope. Dan so nam popestrili s
petjem najmlajši iz 2. b razreda
OŠ Ivana Roba. Mimoidoči so se
lahko preizkusili tudi v cirkuških

društva

V protipotrošniškem duhu smo na
več lokacijah v naši občini zbirali in
izmenjevali predmete, ki jih nujno
potrebujemo za kvalitetno življenje.
Pridobljene predmete smo predali
v ponovno uporabo 5. in 6. aprila.
Muhasto vreme nas je pregnalo v
prostore Mladinskega centra Vrtojba.
Zaradi izjemno pozitivnega odziva
občanov ter nekaterih podjetij pri
zbiranju predmetov smo se odločili,
da z akcijo izmenjave predmetov
nadaljujemo v naših prostorih do
19. aprila, ko smo na Šempetrskem
placu izmenjavo priredili na
prostem. Velikemu številu
obiskovalcev smo omogočili, da so
na eni strani kaj koristnega prinesli
in na drugi strani nekaj uporabnega
zase tudi odnesli. Marsikdo je tako

prišel do predmetov, ki si jih sicer
ne bi mogel privoščiti. Izmenjali
smo veliko gospodinjskih aparatov,
pripomočkov za prostočasne
aktivnosti, otroške opreme, igrač,
oblačil, knjig in drugih predmetov.
Kdor je na dogodku našel kaj
primernega zase, je za izbrano odštel
vsaj 0,50 EUR in s tem doniral v
šolski sklad. Odprli smo tudi Knjigo
donatorjev, ki je bila namenjena
evidenci zbranih sredstev in je ob
zaključku dogodka znašala 325,50
EUR.

Foto: Margerita Humar

Slovenska filantropija je letos
že četrtič zapored organizirala
Dan za spremembe, s tematskim
naslovom prostovoljci širimo
solidarnost. Letos smo se odločili,
da se mu bomo pridružili tudi v
Občini Šempeter-Vrtojba, saj smo
prepričani, da smo za življenje v
naši lokalni skupnosti odgovorni
vsi. ŠENT – Dnevni center za ljudi
s težavami v duševnem zdravju
– Enota Nova Gorica, KŠTM
Šempeter-Vrtojba ter OŠ Ivana
Roba Šempeter pri Gorici smo v
vseslovenski prostovoljski akciji
Dan za spremembe pokazali, da s
prostovoljstvom lahko spreminjamo
sebe, druge in naše okolje.

Številni mimoidoči so projekt
toplo pozdravljali in si še zaželeli
podobnih dogodkov. Prav zato smo
se skupaj s prostovoljci odločili,
da bomo nadaljevali z izmenjavo
rabljenih oblačil po nizkih cenah
v okviru humanitarne akcije
RE:GENERACIJA. Tako bomo
pomagali socialno najbolj ogroženim
članom ŠENTa, po drugi strani
pa tudi rušili tabuje o rabljenih
oblačilih in na ustvarjalen način
podaljševali življenjski cikel izdelka.
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Športno društvo Mark Šempeter izziva
bralce Glasila
naši knjižici letnih prireditev.
Mogoče samo naslednje: v teku je
pomladanski del akcije Testiranje
telesne zmogljivosti s hojo na
2 km, kjer lahko vsak oceni
napredek na področju svoje telesne
pripravljenosti. Sicer tako, da
večkrat zaporedoma prisostvuje
akciji in primerja dosežene
rezultate.
Lepo vabljeni k sodelovanju in
udejstvovanju v Športnem društvu
Mark Šempeter. Lepo vam bo! In
koristno!
Silvo Kokot

Najprej pohvala vsem, ki
pripravljajo Glasilo Občine
Šempeter-Vrtojba. Lepo oblikovanje,
množica prispevkov in, kdor je
radoveden, iz vseh vsebin spozna
celotno paleto dejavnosti naše
občine.

društva

Po tem uvodu pa izziv bralcem
Glasila. Kot predsednika Športnega
društva Mark Šempeter me zanima,
kako bralci sprejemajo naše
prispevke – ali jih dobronamerno
kritizirajo ali bi želeli tudi kakšen
drugačen pogled na našo dejavnost.
Radi bi vedeli koliko bralcev naših
prispevkov pravzaprav imamo.
Vsem ponujam kontakt preko
elektronske pošte na naslov:
ales.sela@siol.net. Na vašo pošto
bom redno odgovarjal. V naslednji
izdaji Glasila vam bom zaupal
koliko vaših stikov sem imel. Od
pogovorov z vami bo odvisno,
če bom v nadalje sploh še pisal
prispevke, saj ne smejo biti sami
sebi v namen, ampak naj bi javnost
obveščali in pritegnili k naši
dejavnosti. Smatramo namreč, da
opravljamo zdravju koristno in
psihično razbremenilno poslanstvo.
Obisk v Peklu – Borovnica. Ob pravem
času in vremenu smo se vzpenjali po
lestvah in klinih mimo petih slapov,
pohod pa zaključili v tehničnem
muzeju Bistra.
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Ne bom našteval vseh dogodkov, pri
katerih smo v preteklem obdobju
sodelovali, saj so objavljeni v
različnih medijih, najbolj pa v

Dobro obiskani 24. pohod “Šempeter
2013”, 2. junija, se je s podelitvijo
nagrad in s prijetnim druženjem
zaključil na šempetrskem trgu.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Prvi
spominski
pohod v
spomin na
Manevrsko
strukturo
narodne
zaščite
8. junija 2013 je Območno
združenje veteranov vojne za
Slovenijo “Veteran” Nova Gorica
- sekcija Šempeter-Vrtojba,
organiziralo Prvi spominski
pohod Manevrske strukture
narodne zaščite. Pohod je bil
organiziran v spomin na eno
najbolje organiziranih in najbolj
konspirativnih akcij v novejši
zgodovini Slovenije in na obdobje
tajnih priprav Teritorialne
obrambe ter ostalih struktur
v času pred osamosvojitveno
vojno. Ta vojaško-policijska
formacija, ki je nastala v popolni
tajnosti in je omogočila izpeljavo
osamosvojitve, je delovala tudi
na našem območju. Tokratni
spominski pohod je bil dolg
8 km in je v celoti potekal na
območju Šempetra in Vrtojbe. Pot
je pohodnike , med katerimi je
bil tudi predsednik območnega
združenja veteranov Nova Gorica,
Srečko Lisjak, med drugim
peljala mimo domačije Dornik v
Bazari, kjer so v tistem času tajno
skladiščili orožje.
Dušan Bremec,
podpredsednik Območnega
združenja veteranov vojne za
Slovenijo”Veteran” Nova Gorica

Turistično društvo Občine
Šempeter-Vrtojba
Naše društvo je imelo v tem letu
že krasne dogodke, ki so popestrili
dogajanje v naši občini.
Eden največjih dogodkov v letošnjem
letu je bil, ko je Občina ŠempeterVrtojba prejela cepič Stare trte iz
mariborskega Lenta, ki je najstarejši
živi primerek vinske trte, ki še rodi,
na našem planetu! Njene potomke
rastejo skoraj na vseh kontinentih in
po številnih krajih v Sloveniji. Vsako
leto ob tradicionalnem rezu Stare trte
podelijo nekaj cepičev med slovenske
in tuje občine in letos ga je prejela
tudi naša občina.
Posebna zahvala gre prejšnjemu
predsedniku našega društva,
Antonu Prazniku, in nekdanjemu
predsedniku Krajevnega odbora
Šempeter pri Gorici, Domnu Hanžiču,
ki sta že pred leti navezala stike z
Društvom vinogradnikov Cerkvenjak
in Ivanom Pučkom. Pogovori o
prevzemu cepiča te edinstvene
trte tako segajo že v prejšnja leta in
letos se je to izvedlo. Od Občine
Cerkvenjak smo prejeli listino in
tudi vino Stare trte, na kar smo zelo
ponosni. Posaditev trte je potekala
konec aprila na Biotehnični šoli, kjer
bodo strokovno skrbeli za njeno rast.
Kot vsako leto smo na predvečer
Praznika dela organizirali in finančno

pomagali pri postavljanju mlajev, in
sicer v Šempetru na “placu” in na
“placu” v Vrtojbi. Mlaje so postavili
tudi pri Gostilni Rutinca v Vrtojbi
in pri Gasilskem domu v Šempetru.
Udeležba je vedno večja, ljudje se radi
družimo, predvsem pa gre zahvala
članom društva, ki pri tem pridno
pomagajo.
Naj ob tej priložnosti povemo, da
se člani društva (vabljeni tudi tisti,
ki bi želeli postati del te naše lepe
“družine”) kmalu srečamo na pikniku,
kjer bomo izkoristili priliko za letošnji
občni zbor. Čaka nas vsakoletni izlet v
prečudoviti družbi. Potrudili se bomo
udeležiti trgatve njihove potomke
Stare trte v Cerkvenjaku in se jim tako
zahvalili za vse, da so pripomogli k
temu, da v naši občini sedaj raste ta
svetovno znana trta, na katero smo mi
in vsa Slovenija zelo ponosni.

Turistično društvo Občine ŠempeterVrtojba

Poletje 2013
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Vse občane bi radi povabili, da
se nam pridružijo v turističnem
društvu predvsem s svojimi idejami,
ki so vedno dobrodošle. Članom
pa se zahvaljujemo za sodelovanje
in pomoč, ker s skupnimi močmi
sodelujejo pri vseh prireditvah.

Srečanje starejših občanov v Vrtojbi ob 10.
obletnici delovanja Rdečega križa v naši
občini

Foto: Silvan Jogan

Foto: Silvan Jogan

14. aprila, je bilo v Mladinskem centru v Vrtojbi zelo živahno. Na družabnem srečanju
občanov, starejših od 80 let, smo proslavili 10. obletnico delovanja Rdečega križa (RK) v
Občini Šempeter-Vrtojba.

Dvorana je bila za vse obiskovalce skoraj pretesna.

Letošnje srečanje občanov, ki je bilo
že 10. po vrsti, smo prvič organizirali
v Vrtojbi.
Udeležence sta na srečanju
pozdravila predsednik Območnega

združenja RK, Dušan Ambrožič, in
predsednica Občinskega RK, Olga
Leban. Kasneje se nam je pridružil
tudi župan Milan Turk.
Za veselo vzdušje so poskrbeli

najmlajši iz vrtojbenske šole, ki so
prisrčno zapeli in recitirali, nato se
je predstavila folklorna skupina iz
UNI 3 iz Nove Gorice, za zaključek
pa so poslušalce ogrele še pevke
Društva žena iz Vrtojbe z Urošem, ki
jih je spremljal na harmoniko.
Večer se je nadaljeval s pogostitvijo
in klepetom.
Naš namen je bil izpolnjen, ko smo
videli, kako veseli in hvaležni so
se mnogi ob odhodu zahvaljevali
za prijetne trenutke, ki so jih na ta
nedeljski popoldan lahko preživeli
na našem srečanju.

Foto: Silvan Jogan

društva

Odbor RK pa je tudi sicer zelo
aktiven. Občasno se sestajamo,
spremljamo in rešujemo tekočo
problematiko v občini. Pri tem
moramo poudariti, da imamo veliko
srečo, ker ima občina izjemen posluh
za našo dejavnost, saj nam nudi
tudi finančno podporo za izpeljavo
določenih dejavnosti. Tako lahko
vsako leto v decembru s skromnim
darilom člani odbora obiščemo
domove starejših, onemogle, bolne
in osamljene ter jim tako pokažemo,
da niso pozabljeni.
Neva Cijan

Dušan Ambrožič in Olga Leban, v ozadju pevke Društva žena Vrtojba.
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Župnijski mešani pevski zbor Šempeter
zapel v zagrebški koncertni dvorani
Vatroslava Lisinskega

Primorska poje že mnogo let
združuje množico zborov, v zadnjih
letih tudi iz Hrvaške. Letos, že
četrtič zapovrstjo, je revija s pevskim
večerom razveselila slovenske rojake
v hrvaški prestolnici – Zagrebu. V
mali koncertni dvorani Vatroslav
Lisinski so 19. aprila 2013 poslušalci
prisluhnili petju sedmih slovenskih
zborov, med njimi tudi Župnijskega
mešanega pevskega zbora Šempeter,
ki letos praznuje svoj 25. jubilej.
Kumarjev venček istrskih Pesmi od
ljubezni in kafeta smo popestrili s
preprosto koreografijo (nastopala
sta Mija Istenič in Primož Dornik),
zborovodkinja Ingrid Kragelj je
pritegnila k sodelovanju Davida
Šuligoja, ki nam je s harmoniko
poživil izvedbo pesmi. Med drugim
smo ‘Luigija’ za pot v “Parigi” lepo
naštimali, saj smo mu nadeli ‘lajbič’,
rutko in pravi tržaški klobuk.

sodelovanje na reviji Primorska poje
združili z izletom. Živo zelene trate,
tulipani in dehteče bele magnolije
po urejenih parkih so bili prava paša
za oči. Popolnoma nas je prevzela
impozantna katedrala Blažene Device
Marije. Stolpi katedrale se dvigujejo
105 m visoko v nebo. Z Marijino
pesmijo smo razveseli turiste pri

Kamenitih vratih, ki so še edina
očuvana mestna vrata. Zagreb je
milijonsko mesto, razpolaga pa s 24
muzeji, 65 galerijami in 19 gledališči
… mesto, kjer diha in živi tudi
kultura. Tisti petek smo kulturo v
Zagrebu ustvarjali tudi mi. Izlet je bil
nepozaben, prisrčen, poln pesmi –
takih od ljubezni in od kafeta.

Gospa iz Zagreba: “Mi
zapojete še enkrat Moja mati
čuha kafe? Pojete, kot smo
peli, ko smo bili mladi, prav v
narečju.”

Za konec pa vsem vam prisrčno
povabilo na Jubilejni koncert ob
25. obletnici našega delovanja.
Koncert bo prav na praznik sv. Petra
v soboto, 29. junija 2013 ob 20. uri,
na župnijskem dvorišču v Šempetru,
po slovesni maši z začetkom ob 19.
uri v šempetrski župnijski cerkvi sv.
Petra. Toplo vabljeni tudi vsi bivši
pevci in pevke!

Vodja Kraškega šopka: “Zelo
dobra izvedba istrskega
venčka, s pravo mero
zborovske kvalitete in ljudske
duše.”

Jerica Turk in člani Župnijskega
mešanega pevskega zbora Šempeter

Poletje 2013
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Po nastopu so nas gostoljubno
sprejeli člani društva KPD Slovenski
dom, njegovemu predsedniku, Darku
Šoncu, pa je naš župan Milan Turk
izročil simbolično darilo Občine
Šempeter-Vrtojba. V prostorih
Vatroslava Lisinskega je ob pogostitvi
društva KPD Slovenski dom še dolgo
v noč donela slovenska pesem.
Naši gostitelji so obujali spomine
na mladost na Primorskem, kako
je bilo, ko so bili mladi, in kako je
zdaj, ko živijo proč od domovine, na
Hrvaškem. Prijetno vzdušje, pogovori
in petje ob Robijevi talentirani
spremljavi na kitaro in orglice so se
nadaljevali še v hostlu do zgodnjih
jutranjih ur. Naslednji dan smo
spoznavali lepote Zagreba, saj smo
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Revija pevskih zborov Občine ŠempeterVrtojba
24. maja se je v Mladinskem centru
Vrtojba odvijala Revija pevskih
zborov Občine Šempeter-Vrtojba,
poimenovana S pesmijo v pomlad.
Na odru se je zvrstilo 7 pevskih
zborov in z 21 pesmimi smo
dokončno vkorakali v pomlad.

Najprej je na oder zakorakalo 22
pevcev, med njimi tudi tisti, ki
prepevajo že od samega začetka.
Moški pevski zbor Šempeter je
pod vodstvom Mirana Rustje zapel
Moj deklič, Zvezde žarijo pokojno in
Venček koroških narodnih.

Nato je zapela mlajša generacija,
Šolski pevski zbor ŠempeterVrtojba, ki ga vodi Jasmina Gorjanc.
Učenci 4., 5. in 6. razreda so s
skladbami Ogrlice, Jaz ne grem v šolo
in Pesem radost daje ob spremljavi
Orffovih instrumentov ritmično
popestrili program.

društva

Mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba.

Mladinski pevski zbor Šempeter-Vrtojba.

Moški pevski zbor Šempeter.

Pevski zbor društva žena Vrtojba.

Župnijski mešani pevski zbor Šempeter.

Šolski pevski zbor Šempeter-Vrtojba.
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Oder so nato prepustili že
izkušenemu Mešanemu pevskemu
zboru Ciril Silič Vrtojba z
zborovodjo Mileno Prinčič. Iz
bogatega pevskega repertoarja, ki
obsega raznolike priredbe ljudskih in
umetnih pesmi, predvsem domačih
skladateljev, partizanske pesmi in
nabožna dela, so za revijo izbrali
in zapeli pesmi Lahko noč, Sneg in
Juternica.
Nato je na oder stopilo 17 veselih
pevk, ki so pod vodstvom Uroša
Ceja zapele pesmi Veseli pastir, Rekel
mi je in Naša mati kuha kafe. Pevski
zbor Društva žena Vrtojba deluje
že dobrih 16 let. Upamo, da nas
bo z ubranimi glasovi in pozitivno
energijo še dolgo zabaval na odrih.
Na oder je zopet zakorakala mlajša
generacija, Mladinski pevski zbor
Šempeter-Vrtojba, z zborovodjo
Mojco Maver Podbersič. Zbor
energičnih in razigranih pevk, ki
so se mu pri nekaterih pesmih
pridružili še fanti, je v okviru
revije zapel pesmi Življenje je kot
val, Barbar’Ann ter Mini in maksi.
Poleg petja so nastop popestrili z
inštrumentalnimi spremljavami

Gregorja Spačala na klavirju, Davida
Vinazze in Tilena Lancnerja na
kitari, s trobento pa jih je spremljal
Andrej Batič.
Revija se je nadaljevala s pesmimi
Mešanega pevskega zbora Vrtojba,
katerega začetki segajo v leto
1979 in katerega repertoar je po
zaslugi predanega in zavzetega
dela zborovodje Zdravka Lebana
zelo raznolik in obsežen. Iz tega
repertoarja so za petkovo prireditev
izbrali pesmi Pred mano je poletje, U

Šmihelu no kajžico in Mandolina.
Kot zadnji pa je nastopil zbor, ki
letos obeležuje 25-letnico delovanja
zbora. Župnijski mešani pevski zbor
Šempeter, pod vodstvom Ingrid
Kragelj, je s pesmimi Vzemi srce
moje, Nocoj se mi je sanjalo in Storu
si je lepi vrt zaključil revijo in hkrati
napovedal program jubilejnega
koncerta, ki ga bodo pripravili 29.
junija, ko bodo obeležili 25 let
osebne, duhovne in glasbene rasti.
Aleš Bajec

Mešani pevski zbor Vrtojba.

Čaj za dve – Amaterska gledališka skupina
KUD Šempeter
“Gredo na pol nagi za menoj v jarek ali čez lestev in obzidje. Pri njih velja: Ali jaz ali ti!
Bog brani pravdo, jaz ali ti …”

Poletje 2013

V komediji, ki jo je režiral Gorazd
Jakomini, spremljamo življenje
dveh varovank doma za ostarele.
Prva, Jasmina Rudolf, upokojena
igralka in častna stanovalka doma
za ostarele, uživa samoto in večino
časa obuja spomine in preigrava
vloge slavnih oseb. Druga, Angela
Volčina, kmetica iz Stare gore, pa
mora zaradi operacije sive mrene
zapustiti svojo kmetijo in se preseliti
v dom. Zaradi večnih težav s
prostorsko stisko usoda želi, da
popolnoma različna svetova glavnih
protagonistk trčita skupaj. Priča smo
komičnim zapletom in dramatičnim
preobratom, ki so posledica
različnosti ter podobnosti ob enem.
Klavdija Bizjak

V kolikor želite igralce
povabiti v goste, lahko to
storite preko spletne pošte
info@kud-sempeter.si ali
telefona 041 289 808.
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Pomladni čas prebujanja je za
amatersko gledališko skupino iz
Kulturno umetniškega društva
Šempeter letos pomenil čas
ustvarjanja, čas zagnanosti,
kreativnosti in trdega dela. V
sredini junija smo na odrske
deske Kinodvorane v Šempetru
premierno postavili komedijo
slovenskega pisatelja in dramatika
Toneta Partljiča, Čaj za dve. Za
Partljičeve komedije je značilno,
da zajemajo snov iz okolja in Čaj
za dve ni izjema. Glavni akterji so
ljudje današnjega časa, z aktualnimi
stiskami, težavami in trenutki
pristnega veselja ter sreče. Grenko
spoznanje minevanja in končnosti
preseka optimizem ter spoznanje,
da je lahko življenje lepo in da za
ljubezen nismo nikoli prestari.

8. evropsko
prvenstvo v
poznavanju
vinogradništva
in vinarstva
Na Biotehniški šoli v Šempetru
pri Gorici je od 26. do 30. aprila
potekalo 8. evropsko prvenstvo
v poznavanju vinogradništva in

vinarstva. Udeležilo se ga je 30 ekip
iz 13 evropskih držav. Tekmovali so
v petih kategorijah: vinogradništvo,
vinarstvo, degustacija vin, skupinsko
tekmovanje ter poznavanje
vinogradništva in vinarstva Slovenije.
Skupni prvak tekmovanja je Vanesa
Klinec, dijakinja Biotehniške šole v
Šempetru pri Gorici. Na drugo mesto
se je uvrstil Žan Bric, tudi dijak
Biotehniške šole iz Šempetra. Tretje
mesto pa je dosegel Jakob Lange iz
Nemčije. V kategoriji vinogradništvo
je prvo mesto osvojila Vanesa
Klinec (Slovenija), drugo mesto
Žan Bric (Slovenija) in tretje mesto
Jakob Lange (Nemčija). V kategoriji
vinarstvo je prvo mesto zasedel Žan

Bric (Slovenija), drugo mesto pa si
delita Christof Reischer (Avstrija) in
Mario Hopfer (Avstrija). V kategoriji
degustacije vin je prvo mesto dosegla
Vanesa Klinec (Slovenija), drugo
mesto Žan Bric (Slovenija), tretje
mesto pa Rok Kelher (Slovenija).
V ekipnem tekmovanju je zmagala
ekipa iz Nemčije, drugo mesto je
zasedla ekipa iz Slovenije (Šempeter
pri Gorici), tretje mesto pa ekipa iz
Švice. V poznavanju vinogradništva
in vinarstva Slovenije sta si prvo
mesto delila Max Oestreicher (Švica)
ter Andrea Bresolin (Italija), sledil pa
jima je Mario Hopfer (Avstrija).
Metod Štrancar

Prvi dve mesti sta zasedla Vanesa Klinec in Žan Bric.

Program NE-ODVISEN.SI gostoval v občini
Šempeter-Vrtojba

šolstvo

V telovadnici OŠ Ivana Roba so se
že v dopoldanskem času odvijali
trije dogodki za predšolske otroke
in vse osnovnošolce. Moderatorju
dogodkov, Bojanu Kodelji, terapevtu
Mihi Kramliju ter učencem 7., 8. in
9. razreda sta se pridružila še mag.
Peter Debeljak, direktor Urada za
mladino, in Brane Kastelic, dopisnik
iz Londona. Učenci so se ozavestili
o različnih pasteh kemičnih in
nekemičnih zasvojenosti, ki pretijo
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Celodnevno gostovanje snovalcev
programa NE-ODVISEN.SI se je
v večernih urah zaokrožilo še z
družabnim večerom “Tisti dve
besedi” za odrasle. Strokovnost v
družbi Vlaste Nussdorfer, varuhinje
človekovih pravic, Fani Čeh iz
Zavoda RS za šolstvo, terapevta Mihe
Kramlija, in preko video zaslona
humorno video interpretiranje
gledališkega igralca Iztoka Mlakarja,
sta se prepletali v razglabljanju o
medosebnih odnosih, postavljanju
meja v vzgoji, usklajeni vlogi staršev
in tudi o pravicah staršev.

Foto: IMC d.o.o.

na vse nas, preizkusili pa so se tudi
v izmenjavi igre vlog. Posebej je
bila izpostavljena nevarnost pasti
zasvojenosti zaradi nepravilne
uporabe računalnika in pasti
socialnih omrežij.

Utrinek z dopoldanskih dogodkov.

Foto: IMC d.o.o.

Snovalci vseslovenskega družbeno
odgovornega programa NEODVISEN.SI so v sodelovanju z
občino Šempeter-Vrtojba in Osnovno
šolo Ivana Roba 25. aprila izvedli
štiri poučno interaktivne dogodke,
namenjene otrokom, mladim in
odraslim. Namen programa je bilo
ozaveščanje o različnih pasteh
zasvojenosti in spodbujanje zdravega
življenjskega sloga.

Utrinek z večernega dogodka.

Ekipa NE-ODVISEN.SI
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Srečanje petošolcev iz Šempetra in Romansa
Letošnje tradicionalno
srečanje petošolcev
šempetrske šole s petošolci
iz Romansa smo pripravili
v Šempetru, 24. aprila.
Osrednja tema našega
srečanja je bila “čebela”.
Pričeli smo ga s kulturnim
programom. Pozdravila sta nas
ravnateljica Slavica Bragato in
Davide Furlan, župan občine
Romans. Gostom so se naši učenci
predstavili z recitacijo Župančičeve
pesmi Ciciban in čebela, s plesom in
pesmijo ob spremljavi harmonikarja.
Učenci iz Romansa so izvedli nekaj
poskusov in predstavili, zakaj gradijo
čebele satje v obliki šestkotnikov.
Po programu so se učenci porazdelili
v tri skupine – v vsaki so bili učenci
obeh šempetrskih petih razredov in
iz Romansa.
Sledilo je delo v treh delavnicah. V
prvi delavnici je čebelar Peter Žigon
učencem pripovedoval o čebelji
družini, njihovem domovanju, delu
in pridelkih. S seboj je prinesel tudi
čebele. Drugo delavnico je vodila
slikarka Nina Zuljan. Učenci so
poslikali panjske končnice in izdelali
čebelnjake. V tretji delavnici pa so
izdelali sveče iz satnic. Vsi učenci so
se udeležili vseh treh delavnic.
Srečanje smo zaključili z
medsebojnim obdarovanjem.
Učenci in učiteljice iz Romansa so
se razveselili naših daril – meda
in medenih žličk. Mi pa smo bili
navdušeni nad njihovim medenim
drevesom in keramično ploščico, ki
jo je dobil vsak izmed nas.

Rut Jarc, učiteljica 5. razreda
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
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˝”Obiskali so nas vrstniki
iz Romansa. Skupaj smo
se zabavali. Obiskali
smo različne delavnice.
Sporazumevali smo se v
angleščini. Na koncu smo
razdelili darila. Ta dan smo se
imeli zelo lepo.” Sumeja
“Spoznali smo se z učenci iz
Romansa. Ta dan mi je bilo
zelo lepo, saj smo delali sveče,
panjske končnice in izvedeli
veliko stvari o čebelah,
čebelarstvu in panjih. Videli
smo tudi prave čebele, ki jih
je prinesel čebelar. Najbolj
zanimivo mi je bilo, ko smo
se pogovarjali s čebelarjem.”
Franc
“Z Italijani smo se razdelili
v tri skupine. Skupaj smo
izdelali sveče iz voska, nato
smo risali čebele. Najbolj všeč
mi je bila delavnica, kjer smo
delali sveče. Z vrstniki smo
se sporazumevali angleško in
italijansko.” Aleks
“Z učenci iz Romansa smo
se razdelili v tri skupine.
Imeli smo tri delavnice. V
naši skupini sem spoznala
zelo prijazni dekleti Alice in
Gulio.” Hana
Z našega srečanja mi je najbolj
ostalo v spominu …
“Izdelovanje sveč iz satnic.
Na panjske končnice smo
naslikali čebelice, rože in
panje.” Žan
“Ko smo si izmenjali darila;
mi smo jim podarili med in
čebelnjak, ki smo ga skupaj
izdelali, oni so nam dali
drevo, na katerem so bili
odtisi listov rastlin, ki so jih
obiskale čebele.” Luna
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Po skupno preživetem pestrem,
ustvarjalnem in razigranem dnevu
smo se od učencev in učiteljic
poslovili v prijateljskem vzdušjubogatejši za nova spoznanja, nova
znanstva in nove prijatelje.

Kako so srečanje doživljali
naši učenci, so strnili v nekaj
mislih.

Šege in navade v sklopu
projekta POPRI – Otroci za
prihodnost
Projekt POPRI je razvil Primorski tehnološki park z
namenom spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti,
znanosti, tehnike in podjetništva med mladimi na območju
Severne Primorske. POPRI – Otroci za prihodnost je natečaj
za osnovnošolce, ki se odvija že osmo leto zapored.
V zadnjih treh letih se je natečaj
razvejal v dve smeri. V eni sodelujejo
učenci, ki so razvijali raziskovalne
naloge (področje naravoslovja in
družboslovja), v drugi pa nadaljujejo
tradicijo mladi inovatorji, ki
predstavljajo svoje inovativne
predloge (znanstveno tehniško
področje). Letošnji natečaj je bil
bogatejši še za dve novi področji.
Učenci so se v mesecu maju pomerili
še v tekmovanju praktičnih inovacijkreativnih izdelkov ter sestavljanju
robota iz zbirke Mindstorm–lego.
V letošnjem natečaju je sodelovalo 12
osnovnih šol (OŠ Solkan, OŠ Ivana
Roba Šempeter pri Gorici, OŠ Danila
Lokarja Ajdovščina, OŠ Dobrovo, OŠ
Milojka Štrukelj, OŠ Dobravlje, OŠ
Cerkno, OŠ Frana Erjavca, OŠ Renče,
OŠ Podbrdo, OŠ Kanal, OŠ Ivan
Trinko (Gorica, Italija) in skupaj je
sodelovalo 80 učencev druge in tretje
triade.
Učenke Sara Lisjak, Špela Šavle
in Lea Skočaj iz OŠ Ivana Roba
Šempeter pri Gorici so zagovarjale
raziskovalno nalogo “Šege in navade
v domačem kraju” pred strokovno
komisijo 8. aprila na Primorskem

tehnološkem parku ter se tako
potegovale za uvrstitev med zlate,
srebrne in bronaste nagrajence.
Raziskovanju tematike šeg in
navad so se lotile tudi zato, ker
se zavedajo, da je dediščina, ki
so nam jo zapustili naši predniki
neprecenljive vrednosti. Učenke
so pod mentorstvom učiteljice
Anice Erjavec raziskovale
značilnosti šeg in navad, v
povezovanju življenja ljudi z
naravo in opravili, ki so bila
povezana z letnimi časi in
pomembnimi dogodki.
“Ni narobe, kdaj pa kdaj razgrniti
predse bogastva naše preteklosti
in se zazreti v življenje, ki je bilo
in ki za nas v ohranjeni dediščini
še traja. Mladi smo, vendar se
zavedamo vrednosti dediščine,
ki so nam jo zapustili naši
dedki in babice,” pravijo mlade
raziskovalke.
Anica Erjavec,
OŠ Ivana Roba Šempeter pri
Gorici in
Maja Vidič,
Primorski tehnološki park

Sara Lisjak, Lea Skočaj in Špela Šavle, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

Evropska vas
Evropska vas je potekala 8. maja
in tudi letos sem se je udeležila.
Že lani sem pri knjižničarskem
krožku sodelovala pri pripravi in se
prireditve tudi udeležila. Ker mi je
bilo všeč, sem se odločila, da tudi
letos sodelujem.
Veliko smo se pripravljali, pisali,
risali, izdelovali … in naposled je
nastopil dan prireditve. Z mestnim
avtobusom smo se že zjutraj odpeljali
v Novo Gorico. Ko smo prispeli, smo
začeli postavljati našo stojnico. Letos
smo predstavljali državo Estonijo.
Stojnico smo polepili s plakati in
razstavili predmete, ki smo jih sami
izdelali. Pred stojnico smo postavili
brezo, saj je to značilno estonsko
drevo. Poleg smo postavili losa iz
kartona, ki smo ga sami naslikali.
Učenke iz knjižničarskega krožka
smo imele pripravljen kviz za
obiskovalce. Za pravilen odgovor so
si prislužili nagrado – papirnato rožo
plavico, ki je tradicionalna estonska
cvetlica.
Na stojnici smo se izmenjevali,
da smo si lahko ogledali še druge
stojnice iz ostalih šol. Tudi te so bile
zanimive.
Ob 10. uri se je začel osrednji
program. Novogoriški župan je imel
kratek govor, nekatere šole pa so
predstavile države tudi z glasbenim
in plesnim nastopom . Letos nas je
obiskal nizozemski veleposlanik,
ki si je ogledal tudi našo stojnico in
nam namenil nekaj besed.
Čas je hitro minil in kmalu smo
stojnico pospravili ter se vrnili v
Šempeter. Bilo nam je lepo. Zabavali
smo se in se tudi marsikaj novega
naučili. Evropske vasi se bomo tudi
naslednje leto udeležili in komaj že
čakamo na ta dogodek

šolstvo

Foto: Jure Batagelj

Maja Kofol, 7. c
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Natečaj ob
svetovnem
dnevu okolja
V letošnjem šolskem letu so
učenke 4. b razreda šempetrske
osnovne šole, pod mentorstvom
učiteljice Anice Erjavec, Špela
Šavle, Lea Skočaj, Lana Kodelja
in Sara Lisjak, sodelovale na
natečaju, ki ga razpisuje Goriška
lokalna energetska agencija GOLEA. Nadgradile so hiško v
Eko kmetijo z uporabo naravnih
virov energije. Z izdelkom so se
predstavile na zaključni prireditvi
v Novi Gorici 5. junija ob
svetovnem dnevu okolja.
Anica Erjavec

Likovno ustvarjanje učencev
OŠ Vogrsko
“Otrokove risbe nastajajo kot izraz
njegovega življenja:
samohotno, brez razmišljanja,
zato so resnične, preproste, prepričljive …
Naučimo se jih brati, razumeti in spoštovati.”
prof. Slavica Pogačnik – Toličič
Na OŠ Vogrsko sledimo besedam
prof. Pogačnikove, zato z učenci
veliko ustvarjamo tudi na likovnem
področju. Veliko je prostega izražanja
skozi risbo, sliko, grafiko ali
kiparjenje, zato v naši hiši nastajajo
čudovite male razstave skozi vse leto.
Z učenci sodelujemo tudi na
različnih likovnih natečajih, kjer
žanjejo uspehe. En takšnih natečajev
je “Kraj od bele do črne”, ki ga
je razpisala OŠ Danila Lokarja iz
Ajdovščine. Nagrajeni učenci iz naše
šole so: Nika Žižmond in Ema Kikelj
iz 3. razreda ter Aldin Dizdarević iz
2. razreda.
Na bienalnem natečaju “Češnje od
cveta do …”, ki ga razpisuje OŠ
Dobrovo, pa sta dva učenca naše šole
prejela priznanje za najboljše likovno
delo: Eva Drozg iz 2. razreda in Jaka
Kogoj iz 5. razreda.
Vsem učencem iskreno čestitamo!

Učenec Aldin Dizdarević je prejel
nagrado na natečaju, ki ga je
razpisala revija Mali Moj planet,
na temo “Ptice”. Izmed 700 del
mladih umetnikov, ki so prispela na
uredništvo, je bila njegova grafika
izbrana med deset najboljših del.

Katarina Tischer Gregorič,
mentorica
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Nina Mučič,
izvajalka programa
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“Zdrav življenjski slog” je
organizirana športna dejavnost za
otroke, ki obiskujejo osnovno šolo.
Program sofinancirata Evropski
socialni sklad ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, zato
je udejstvovanje v vseh dejavnosti
znotraj tega programa za otroke
brezplačno. V letošnjem šolskem letu
se je projekt izvajal tudi na osnovni
šoli v Šempetru ter na podružnični

Redna udeležba učencev na vadbi
ter njihovo zadovoljstvo to samo še
potrjujeta.

Foto: Nina Mučič

Projekt Zdrav
življenjski
slog

šoli v Vrtojbi in na Vogrskem.
Vadbo so obiskovali učenci od 1.
do 7. razreda, ki so bili razdeljeni
v 10 vadbenih skupin, ki so vadile
dvakrat tedensko po eno šolsko uro.
Ostale športne dejavnosti so bile
organizirane v okviru počitniške in
sobotne vadbe. Učenci so se udeležili
vadbe v okviru aktivnih jesenskih,
zimskih ter prvomajskih počitnic.
Vadba v sklopu počitnic je bila še
posebej zanimiva, saj smo več časa
namenili igram z žogo, atletiki,
badmintonu in tenisu, gimnastiki,
kolesarjenju ter rolanju. Z velikim
veseljem so se učenci udeležili
tudi sobotnih vadb, ko smo preko
različnih iger in vožnje na poligonu
izpopolnjevali veščine rolanja.
Projekt se je izkazal kot zelo uspešen.

Vogrini – mladi raziskovalci
vsebini zgodbe. Ugotovili smo,
da nezavedno porabimo več
energije, kot bi je bilo potrebno.
Naučili smo se, kateri so ustrezni
varčevalni ukrepi pri varčevanju
z energijo.

Mladi raziskovalci ob maketi OVE.

Že ko se rodimo, smo kot otroci
zelo radovedni. Svet raziskujemo z
vsemi čutili in želimo se naučiti kar
čim več o stvareh, ki nas obdajajo.
Raziskovanje pa se razvija in raste
skupaj z nami tudi, ko prestopimo
šolski prag. Takrat postane to
raziskovanje načrtno in iz njega se
lahko marsikaj naučimo.

šolstvo

V letošnjem šolskem letu je Goriška
lokalna energetska agencija (GOLEA)
iz Nove Gorice, v sodelovanju s
Švicarskim prispevkom, razpisala
nagradni natečaj na temo Obnovljivi
viri energije. Natečaj je bil namenjen
vsem radovednim in ustvarjalnim
učencem, ki se želijo predstaviti kot
mladi ustvarjalci oz. raziskovalci.
In ker je v šoli na Vogrskem veliko
takšnih učenk in učencev, smo se
na natečaj prijavili. Z mentorico,
učiteljico Katarino Tischer Gregorič,
smo izpeljali projekt, s katerim smo
poskušali učencem v prvem triletju
približati pojem “Obnovljivi viri
energije”.

Z energijo varčujemo tudi
tako, da ločujemo odpadke
in jih odvržemo v ekoloških
otokih. Nato pa jih očistijo in
predelajo. Pravimo, da odpadke
reciklirajo. O recikliranju so se
učenci pogovarjali tudi doma in
skupaj s starši raziskovali pomen
tega dejanja. Z recikliranjem
smo nadaljevali tudi v šoli,
saj smo iz odpadne embalaže
izdelali vetrno, sončno in vodno
elektrarno ter gozdiček in
biomaso. Sestavili smo maketo
o obnovljivih virih energije
in jo predstavili sošolcem in
vaščanom ob otvoritvi razstave.
Ob svetovnem dnevu okolja
pa smo naše raziskovalno delo
predstavili tudi v Novi Gorici,
kjer smo pokazali, kako mladi
prispevamo k varčevanju z
energijo doma in v šoli.
Nina Abram, Nika Žižmond,
Jakob Beltram, Eva Drozg,
Liam Marc Baša, Gabrijel
Gregorič, Matej Koron,
Maksimilian Martelanc in
mentorica
Katarina Tischer Gregorič

Bolnišnična
šola
Med hospitalizacijo učencev na
pediatričnem oddelku šempetrske
bolnišnice se veliko dogaja.
Mobilni učenci se lahko udeležijo
pouka v učilnici, kjer ustvarjalno
sodelujejo in utrjujejo svoje znanje.
Za nepokretne učence je organiziran
pouk v bolnišničnih sobah, saj
je prav zanje zelo pomembno, da
ohranjajo stik s snovjo, ki jo njihovi
sošolci obravnavajo v matičnih
šolah. Ponavadi so ti učenci tudi dalj
časa na zdravljenju.
Ob tem je potrebne kar nekaj
iznajdljivosti, saj šolske table in
drugi pripomočki niso vedno na
razpolago. Včasih nam pridejo prav
kar okna ali stene v bolniških sobah,
ki se z malo domišljije spremenijo v
uporabne površine.
Ko nam je vreme naklonjeno, se z
veseljem učimo na svežem zraku.
Pravo razkošje je, ko imamo pouk na
terasi bolnišnice.
Možgančke razmigamo z igranjem
šaha in nekaterimi igrami, kjer je
potrebno uporabiti predvsem logiko.
Ker je izražanje pomembna sestavina
sproščanja in ustvarjalnosti,
včasih resnično preseneti s svojo
izvirnostjo, je ogled nastalih
izdelkov prava paša za oči. Pod
spretnimi prsti naših učencev so
zaživele pustne maske, velikonočni
mavrični zajčki, pirhi in še bi lahko
naštevali.
Karmen Žigon in
Andreja Krumberger,
bolnišnični učiteljici

S skupnimi močmi do sončne
elektrarne.

Z učenci smo si najprej ogledali
serijo poučnih animiranih filmov
“Matejevi mavrični nasveti” ter
se po vsakem ogledu pogovorili o
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Medvedki Sladkosnedki
Medvedki Sladkosnedki so se začeli
počasi prebujati v svojem “brlogu”
in, ker je bilo zunaj vse belo, ter se
zima še ni poslovila, so se odločili,
da bodo še krajši čas ostali v svojem
“brlogu”. Ker se medvedki radi hitro
začnejo dolgočasiti, so se odločili,
da bodo ta čas spoznavali oblačila.
Kot naročeno pa je na vrata “brloga”
potrkal “deček” z imenom Videk, ki

je nosil strgano belo srajčico in želel
si je nove. Medvedki so bili tako
prijazni, da so ga sprejeli medse in
skupaj so preživeli dva meseca. V
tem času so priredili tekmovanje v
oblačenju, šivali in tiskali srajčice,
spoznavali, kaj nosimo pozimi, kaj
poleti, obešali perilo na sušilo, se
igrali različne igre na temo oblačila
… za konec pa so s skupnimi močmi

mamam za materinski dan priredili
predstavo “Kdo je Vidku sešil
srajčico”. S tem je v deželo prišla
pomlad in medvedki so se iz svojega
brloga odpravili na travnik iskat
pomlad.
Mateja Pahor,
dipl. vzgojiteljica

Svetovni dan Zemlje
22. aprila smo v Vrtcu Žarek
praznovali dan Zemlje. Otroci so
nastopali na krajši prireditvi, kjer
so zapeli in zaplesali v čast našemu
planetu Zemlji. Pogovarjali smo se,
kaj je planet Zemlja, kako moramo
skrbeti za odpadke in kako za našo
naravo.
Gospa Mavra Arh nam je predstavila
pravilno zasaditev sadik zelišč

(rožmarin, timijan, melisa, …), ki
nam jih je podarila in s katerimi smo
polepšali vrtčevsko gredico.
Ravnateljica Slavica Bragato
in pomočnica ravnateljice za
vrtce, Larisa Ambrož, sta z otroki
posadili prve sadike, nato pa smo
se izmenjale še vse ostale delavke
Vrtca Žarek. Obljubili smo, da bomo
skrbeli za naša zelišča in ohranjali

našo naravo čisto in zeleno. Ob tem
dnevu je nastal še plakat Zemlja
– tako, kot jo vidijo otroci. Bil je en
poseben in drugačen dan.
Matejka Kandus,
dipl. vzgojiteljica

šolstvo
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Projekt Turizem in vrtec
V mesecu maju se je zaključil
vseslovenski projekt Turizem in
vrtec, ki se je odvijal v vrtcu Sonček
v Vrtojbi. Letošnja tema projekta
je bila Z igro do prvih turističnih
korakov, kjer so otroci spoznavali
lokalno kulinariko, pripravljali in
poimenovali so jedi značilne za naš
kraj.

starši in stari starši spekli domač
kruh v krušni peči, nas naučili
pripraviti mineštro in še veliko
drugega. Za pomoč pri spoznavanju
domačih jedi smo poprosili tudi
Društvo žena Vrtojba, ki so nam rade
pomagale. Skupaj smo pripravili
veliko, sočno zelenjavno frtaljo, ki
smo jo z veseljem pojedli.

V projekt so bili vključeni otroci
skupin Ptički in Konjički, njihovi
starši, stari starši, Društvo žena
Vrtojba, Krajevni odbor Vrtojba,
Javni zavod KŠTM, Društvo
upokojencev Vrtojba in Osnovna
šola Ivana Roba.

V okviru projekta je nastala
tudi knjiga receptov z naslovom
Vrtejbnska kuhnja. Vse skupaj
se je začelo z zbiranjem receptov
pristnih domačih jedi. Povezali
smo se s starši, poiskali sponzorje
za izdajo knjige in se dogovorili, da
bodo sredstva od prodane knjige
namenjena Vrtčevskemu skladu
vrtca Šempeter. Izdajo knjige so
omogočili Občina Šempeter-Vrtojba,
Javni zavod KŠTM in drugi. Kot
zanimivost je v knjigi vsakemu
receptu v slovenskem jeziku dodan
tudi narečni prevod.

V lepem kraju, Vrtojba, kjer stojijo
bele hiške z rdečimi strehami in
vrtovi polni rož, živijo otroci v
toplem zavetju svojih družin; tu sta
ljubezen in toplina doma.
Čeprav nimamo ne kina, gledališča,
kaj šele knjižnice, pa tudi križišča
in semaforja ne, imamo cestice in
poti, ki vodijo od srca do srca. Vsi
skupaj smo tesno povezani. Otroci
imajo največji dar, saj jim njihove
none in nonoti ljubeče in z veseljem
podarjajo svoje izkušnje in znanja.
Tako se prepletajo stari običaji z
modernim načinom življenja.

šolstvo

Ker pa se vse začne in konča
pri dobri hrani, smo se v vrtcu
spraševali:
• kaj vse so kuhale naše none, kako
so pripravile dobro kosilo tudi
brez nakupovanja v trgovinah, ki
nam ponujajo tisoč in eno stvar?
• Ali je ta hrana zdrava? Kako doma
pridelamo zdravo hrano?
• Ali znamo to bogastvo naših
prednikov tudi danes ceniti in
vključevati v vsakdan?
• Kako so dišali prazniki in kakšne
kuharske skrivnosti imajo naše
none in nonoti skrbno spravljene
in jih prenašajo iz roda v rod?
• Zanimalo nas je tudi, katere jedi
so značilne za naš kraj in kako so
jih ali jih poimenujemo.
Raziskovali smo in se tudi zelo
zabavali. Bili smo navdušeni nad
vsem novim, kar smo spoznali in se
novega naučili. V vrtcu smo kuhali,
pekli, večkrat pa smo bili povabljeni
tudi na domove otrok, kjer so nam
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Projekt Turizem in vrtec smo
zaključili s prireditvijo v
Mladinskem centru v Vrtojbi z
nastopom otrok iz vrtca Sonček,
pevskim zborom Društva žena
Vrtojba in pevskim zborom vrtca
Šempeter. Pripravili smo tudi
razstavo fotografij in likovnih
izdelkov, ki so nastajala med samim
projektom in pokušino značilnih
domačih jedi, ki so jih pripravili
otroci, starši in njihovi stari starši.

Na zaključni prireditvi je bila
predstavljena knjiga receptov
Vrtejbnska kuhnja, ki je požela
veliko občudovanja in pohval.
Lučka Pompe, Marija Klemenc,
Maja Kerševan in Tatjana Vogrič,
mentorice

Peka kruha v krušni peči.

Kuhanje mineštre.
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Likovni
natečaj
“Češnja od
cveta do …”
Učenci OŠ Ivana Roba Šempeter
pri Gorici, POŠ Vrtojba, poleg
rednega dela sodelujejo še
v različnih mednarodnih in
nacionalnih projektih, prav
tako se udeležujejo likovnih
in literarnih natečajih, kjer so
zelo uspešni. Meseca aprila je
potekal likovni natečaj na temo
“Češnja od cveta do …”, ki ga
organizira OŠ Dobrovo vsaki
dve leti ob Prazniku češenj.
Učenci POŠ Vrtojba so slikali
cvetočo češnjo in oblikovali
poštno znamko. Po izboru
strokovne žirije so bila konec
maja nagrajena in razstavljena
najboljša likovna dela na OŠ
Dobrovo. Med njimi so učenci 3.
in 5. razreda prejeli dve nagradi
in tri priznanja.
Suzana Koncut

POČITNIŠKO VARSTVO OTROK
v organizaciji zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba
za otroke od 1. do 4. razreda

TRAJANJE: 1-5 tednov, od 1.7.2013 do 2.8.2013
ČAS: od 7. 30 do 16. 30
LOKACIJA: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici in
Mladinski center Vrtojba
CENA: 24 € na teden (v ceno vključeno kosilo, napitki in sadje)
PRIJAVE: do 28. junija 2013
na podlagi prijavnice (dostopne na www.kstm-sempeter-vrtojba.si)
ali po tel.:05/393 8009 ali 041/308138 in
info@kstm-sempeter-vrtojba.si

(prijave sprejemamo do 28.6.2013 oz. do zapolnitve mest – 30 otrok na teden)

VABLJENI!

Poletje 2013
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ODGOVORNA OSEBA: Aleš Bajec in Dejan Koglot
PROGRAM:
* družabne igre, športne igre z žogo
* ustvarjalne, glasbene, likovne delavnice
* kopanje na bazenu
* plezanje na plezalni steni ob šoli
* krajši izleti v naravo
* obisk GAS poletja
* ribolov, lokostrelstvo
* peka pizze
* balinanje
* spoznavanje tujih jezikov
* ure pravljic
* vodne igre in še kaj …

Foto: Vida Kokelj

Odkrivanje
podmorskega
sveta
Mehurčki se že vrsto let v času
prvomajskih praznikov skupaj
odpravimo odkrivat podmorski svet,
delček naše radovednosti pa ostane
na voljo tudi za kopno. Letos smo
se v desetčlanski zasedbi odpravili
na Pag, ki je peti največji hrvaški
otok. Bližnji Velebit je odgovoren
za “sprejem”, ki smo ga doživeli po
pristanku s trajektom: na vzhodnem,
proti celini obrnjenemu delu otoka
zaradi močne burje in nanosa soli
uspeva samo in predvsem kamenje.
Že po nekaj ovinkih pa smo se
spustili na zahodno stran otoka, ki je
presenetljivo zelena in poraščena.

Foto: Vida Kokelj

Naš cilj je bila Stara Novalja, kjer
smo spali in se potapljali. Odlične
potapljaške lokacije so ponujale
strme in razgibane stene, kjer smo
uživali v pogledih na jate velikih
fratrov, črnik, pice, v luknjah stikali
za pisanimi skakači in ugorji, uživali
pa tudi ob pogledu na rumene in
rdeče gorgonije in hobotnice. Veliki
zobatci so pogumno plavali okoli nas
in se sploh niso dali motiti. Obiskali
smo tudi podzemno jamo s kapniki,
v katero smo vstopili po podvodnem
rovu.
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Foto: Vida Kokelj

Vida Kokelj,
Potapljaški klub Mehurček

Foto: Vida Kokelj
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Nadvse prijetno druženje nad in pod
vodo je prehitro minilo in komaj
čakamo naslednji potapljaški tabor
Potapljaškega kluba Mehurček.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Nagrajen plesni talent
V Sarajevu je 13. in 14. aprila
potekal mednarodni plesni festival
InterDance Fest 2013. Udeležili so
se ga tudi plesalci novogoriškega
plesnega kluba KREart, katerega
člani so že vrsto let učenci Osnovne
šole Ivana Roba in podružnične
šole v Vrtojbi, ter domov prinesli
kar lepo število kolajn. V kategoriji
hip hop formacij je mladinska
skupina, v kateri plešejo domačini
Tina Žibernik, Urška Gulin, Maja
Komic, Luka Černe in Lea Gorkič,
s točko Wild swagers osvojila 2.
mesto. V kategoriji street show dance
formacij pa so mladinci, med njimi
so tudi Eva Gulin, Sara Kogoj in
Laura Šarič s šempetrske osnovne
šole, s koreografijo Am I the meanest
ravno tako osvojili srebrno medaljo.
Mala skupina članic, v kateri pleše
dijakinja Teja Žibernik iz Vrtojbe,
je v kategoriji street show dance s

plesom Bad girls – no boys osvojila
zlato kolajno.
Mladi plesalci so se pomerili tudi kot
solisti ter v parih. V kategoriji street
show dance sta med mladinskimi
pari slavili Anika Kožuh in Tajrin
Maraž, Kostja in Hana Komel
Nardin sta si priplesala 2. mesto,
Laura Šarič in Urška Ruter sta
domov odnesli bronasto medaljo,
Eva Gulin in Sara Kogoj sta bili
četrti, Kaja Kožlin in Gaja Cuder pa
sta osvojili 6. mesto. Teja Žibernik
in Kaja Stubelj sta v kategoriji
članskih parov zmagali. Med solisti
mladinci je Belen Furlan osvojila
6. mesto, Alisa Jagodic pa je bila
sedma. V otroški kategoriji solistov
je zmagala Tina Žibernik, učenka
vrtojbenske podružnice.

Pod koreografije so se “podpisali”
Kristina Fabijan, Aja Franca in Uroš
Jordan, ki se z nadebudnimi plesalci
že veselijo podobnih mednarodnih
festivalov v prihodnje.
AC

11. Plesno poletje v Šempetru pri Gorici
v dneh od 18. do 24. avgusta. Gre
za že uveljavljeno obliko dodatnega
plesnega izpopolnjevanja pod
vodstvom priznanih plesnih
pedagogov iz Slovenije in iz tujine.
Plesno izobraževanje je namenjeno
tako začetnikom kot tudi plesalcem
z višjo stopnjo plesnega predznanja

in profesionalnim plesalcem. V želji,
da bi to bil čim bolj plesno obarvan
teden, nam bodo tudi tokrat večere
popestrile različne spremljajoče
plesne prireditve.
Jasmina Bremec

PP 2013

LUKAS ZUSCHLAG
Avstrija/Austria

BALET
BALLET

JIRI POKORNY
v
Ceska/Czech Republic
v
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MODERN

v

v

DASA GRGIC
Italija/Italia

SODOBNA PLESNA TEHNIKA
CONTEMPORARY

M&N DANCE COMPANY
Slovenija,Poljska/
Slovenia,Poland

MODERN FUSION

QUICK CREW
Norveska/Norway

KOHARU SUGAWARA
Japonska/Japan

DOMEN ŽUGELJ
Slovenija/Slovenia

KATJA BUCIK
Slovenija/Slovenia

v

HIPHOP

HIPHOP

HIPHOP

PLESNO GIBALNA TERAPIJA
DANCE MOVEMENT THERAPY
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Umetniško društvo M&N Dance
Company ob podpori Občine
Šempeter-Vrtojba in Območne
izpostave Javnega sklada za
kulturne dejavnosti Nova Gorica
že enajstič zapovrstjo organizira
mednarodni projekt Plesno poletje
v Šempetru pri Gorici, ki bo potekal

Vrtojbenska krašovka peče najboljši kruh
– zlato priznanje Idi Mermolja
Vrtojba nima preveč
izpostavljenih krajanov, so
pa njeni prebivalci poznani
kulturniki, glasbeniki, direktorji,
učitelji, profesorji in športniki.
Za to zgodbo sem izbral
nekoga, ki je drugačen, ki nima
akademskih naslovov, ki pa vse
življenje dela za preživetje sebe
in družine, se ne izpostavlja, je
pa lahko za zgled marsikomu.
Taka je Ida Mermolja. Korenine je
pognala na Krasu kot osmi otrok
in se poročila z Danilom Mermoljo
v Vrtojbo. Ida je mati treh otrok,

vnukov pa že skoraj ne moreš
prešteti. Poleg skrbi za družino
in kmetijo je delala v Mirenskem
Cicibanu, pozneje pa kot obrtnica z
usnjeno galanterijo v svoji delavnici.
Prste si je na šivalnem stroju
velikokrat „šival“ tudi mož Danilo, ki
ji še danes pri vsem stoji ob strani.
Po upokojitvi je postala aktivna v
občinskem Turističnem društvu ter
aktivu žena in deklet. Odločila se je
za izdelovanje rož in šopkov iz krep
papirja. S svojimi izdelki je prisotna
na raznih razstavah in prireditvah
tako v Vrtojbi kot tudi drugot po

konferenci je sodeloval tudi kmetijski
minister g. Dejan Židan ter g. Ljubče
Dimitrovski, minister iz Makedonije.
V aprilu je Ida Mermolja prejela
zlato priznanje na 3. državnem
tekmovanju v ocenjevanje kruha v
Beli Cerkvi, in to v kategoriji belega
kruha. Na tekmovanje je prišlo 149
vrst kruha izdelanega iz različnih
vrst žit: pšenice, pire, ječmena, prosa,
koruze in kruha iz zelišč. Lahko se
pohvali, da je bila edina predstavnica
iz Primorske in še zanimivost – kruh
je na tekmovanje poslala kar po hitri
pošti.

preprosto talenti

In kako je začela Vrtojbenska
Krašovka s peko kruha? Že v rani
mladosti jo je tega kmečkega opravila
naučila mama, pozneje pa se je
usposabljala pri ga. Mariji Plajner
iz Agroživilske šole Maribor. Poleg
kruha kuha dobre štruklje, izdeluje
jajčne testenine in peče različna
odlična peciva. Izdala mi je skrivnost,
da dela štruklje iz testa za široke
rezance, kruh pa po klasični metodi
naših non iz moke, vode, kvasa,
soli, sladkorja in olja, brez drugih
dodatkov.
Doma v hiši ima vgrajeno novo
krušno peč, ki jo je dobila kot
rojstnodnevno darilo od moža in
otrok. Mož poskrbi za prava polena in
„fašine“ za kurjavo ter ureja pekarno.
Peč je potrebno kuriti najmanj uro in
pol, da je dovolj topla in razbeljena
za peko. Kruh peče prijateljem,
sorodnikom, za razna praznovanja in
prireditve. Hlebce in žemlje oblikuje
ročno, stroj ji pomaga samo pri
mesenju testa.

Sloveniji. Pred nekaj dnevi se je
vrnila iz Bruslja, kjer je bila na 3.
kmetijski konferenci mladih kmetov
iz Evrope. Evropskemu poslancu dr.
Milanu Zveru je poklonila svoj šopek
rož iz povoskanega krep papirja,
posušenega žita, ovsa in ječmena. Na
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Ida pravi: “Najbolj sem srečna, ko
spečem žemljice za vnuke in oni jih z
veseljem pojedo še tople, ko povabim
svoje otroke z družinami na pravo
domače kosilo u doma pridelano
hrano. Redimo tudi prašiče in kokoši,
tako imamo domača jajca in najboljše
salame daleč naokrog“ se pohvali Ida
in prav je tako.
Tudi iz uredništva glasila Idi iskreno
čestitamo ob prejemu zlatega
priznanja za najboljši beli kruh.
Dominik Soban

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Podari nasmešek – podari zamašek, podari
veselje in radost
Dvodnevna dobrodelna prireditev
Letošnje poletne počitnice začenjamo
z dobrodelno prireditvijo Podari
nasmešek – podari zamašek, podari
veselje in radost. “Šempetrski plac”
se bo 21. in 22. junija spremenil
v otroško igrišče, kjer bo odmeval
smeh, vladalo veselje ter otroški
živžav. Otroci se bodo brez dvoma
razveselili velikih napihljivih igral,
različnih animacij in malega extempora v risanju na asfaltna tla
na temo otrok otroku. Dogajanje
bodo popestrile prodajne stojnice,
ponudba drobnega peciva in
šempetrske frtalje.
Dogajanje bodo dopolnile stojnice,
na katerih bo Humanitarno društvo
KID otrok otroku zbiralo rabljena
otroška oblačila, obutev, igrače in
šolske potrebščine. Zatorej, poglejte
v omare in, česar ne potrebujete
več, podarite naprej. Marsikateremu
staršu boste s tem olajšali začetek
prihodnjega šolskega leta.
Hkrati pa začenjamo s
severnoprimorsko zbiralno akcijo
plastičnih zamaškov, ki je tokrat
namenjena za zdravljenje naše

9-letne krajanke Lare Čermelj.
Lara bo tudi sama prisotna na trgu.
Pomagajmo ji do zdravja!
Obiskovalcem bomo v premični
kuhinji pripravili okusne jedi z
žara ter postregli s pijačo, najmlajši
pa se bodo lahko posladkali tudi s
palačinkami, kokicami, sladkorno
peno.
Torej, dragi krajani, občani ter
vsi ljudje dobre volje: poglejte v
omare, poglejte na kašče! Darujte
otroška oblačila, obutev in šolske
potrebščine! Že danes začnite zbirati
tudi zamaške in vse skupaj prinesite
na šempetrski plac!
Vsi, ki bi radi še kako drugače
pomagali, pokličite na tel. št.
05 335 16 32.
Pomagajmo po svojih močeh.
Nekega dne bomo pomoč lahko
potrebovali sami.
Lavra Fon

Dogodek organizirajo:
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pomagajmo

Turistično društvo Občine
Šempeter-Vrtojba, Občina
Šempeter-Vrtojba, Krajevni
odbor Šempeter pri Gorici,
Krajevni odbor Vrtojba, Društvo
žena in deklet Šempeter,
Društvo žena Vrtojba, Svet
za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine
Šempeter-Vrtojba, Humanitarno
društvo KID otrok otroku Nova
Gorica, Športno društvo Mark
Šempeter, PMP CZ Šempeter,
Karizma Šempeter, Policijska
postaja Šempeter, Režijski obrat
Občine Šempeter-Vrtojba in
številni posamezniki.

Hala haikujev
Opuščena hala nekdanje tovarne
Vozila se je 27. aprila zvečer, ob
vzhajajoči luni v polnem premeru,
za slabo uro spremenila v prizorišče
multimedijskega performansa z
naslovom Vrnitev. Pripravili so ga
dijaki 4. g novogoriške Umetniške
gimnazije dramsko-gledališke smeri.
Za izhodišče so vzeli klasične
japonske haikuje, ki so jih ob zvokih
udarcev po strojih, izrekale tri
nastopajoče gibalke, performerke
Katarina Jerončič, Anja Pišot, Karmen
Uduč. Izbor prizorišča seveda ni
bil naključen; opuščena tovarniška
hala jim je s svojo asketskostjo
predstavljala dražljiv izziv, predvsem
v jukstapoziciji s subtilnostjo in
na naravo vezane haikuje. “Izbrani
prostor je v navzkrižju s tihožitjem
haikujev. V tem je lahko čar ali
nesmiselnost: ampak ker je že veliko
stvari navzkrižnih in nesmiselnih
... Slovenija je lepa dežela, kaj
pa ljudje? In brezalkoholno pivo
...” razmišljajo dijaki, ki sta jih
v režijsko vrsto postavila Mojca
Madon in mentor, profesor Marko
Krumberger. Doživetje večera? Na
tem mestu poslušati zven Lacrimose
iz Mozartovega Requiema oziroma
njene filmske variante Zbigniewa
Preisnerja.
Klavdija Figelj,
Primorske novice

SNG Nova Gorica praznuje
dve obletnici
Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica v prihajajoči
sezoni obeležuje 20 let sedanje
gledališke stavbe in 10 let statusa
narodnega gledališča.
Gledališče ima sicer bogato
zgodovino. Leta 1955 je bilo
ustanovljeno polprofesionalno
Goriško mestno gledališče,
ki je leta 1969 preraslo v
profesionalno institucijo in
se preimenovalo v Primorsko
dramsko gledališče. Vse od
ustanovitve do leta 1994 je
gledališče delovalo v premajhni
in tehnično zastareli dvorani
v Solkanu, tistega leta pa se
je preselilo v novo gledališko
hišo v Novi Gorici. Številni se
spominjajo, kako so se navdušeno
selili v nove prostore, čeprav jih
je obenem prevevala nostalgija po
stari solkanski dvorani.
Bogata repertoarna usmeritev,
visoka umetniška raven
uprizoritev, izzivalne avtorske
poetike ustvarjalcev in nagrade so
botrovali odločitvi Ministrstva za
kulturo Republike Slovenije, da
leta 2004 gledališče dobi status
institucije nacionalnega pomena
in se preimenuje v Slovensko
narodno gledališče Nova Gorica.

Ob poslanstvu narodnega gledališča,
da ustvarja visoko kakovostne
uprizoritve, pa “naše goriško”
gledališče še vedno neguje iskren,
topel, tudi provokativen dialog z
občinstvom.
Kako se selitve v novo gledališko
hišo spominja sedanja umetniška
vodja Martina Mrhar, ki ustvarja v
novogoriškem gledališču že več kot
20 let?
“Ko pogledam nazaj, me najprej
prešine občutek hvaležnosti, da
sem takoj po končanem študiju na
ljubljanski AGRFT imela priložnost
vključiti se kot hišna dramaturginja
v kolektiv Primorskega dramskega
gledališča, ki je tedaj domovalo v
Solkanu, mojem rojstnem kraju. Prva
leta so bile moje delovne obveznosti
razpete med tri lokacije, solkansko
dvorano, bralno sobo v vili Lenassi
in pisarno v stavbi Kulturnega doma.
Nova gledališka hiša v centru mesta
je seveda zaposlenim omogočila
bistveno bolj prijazno delovno
okolje.
Krst čudovite dvorane z moderno
odrsko tehnologijo je bil za gledalce
in gledališčnike zares velik
praznik, protokolarni svečanosti
pred hišo, ki je bila namenjena
vsem Novogoričanom, je sledila
sijajna uprizoritev Smoletovega
Krsta pri Savici. Lahko rečem, da
je nova hiša odprla prostor (še)
drznejšim gledališkim sanjam,
ki so utrdile sloves kvalitetnega
dela novogoriškega gledališča in
desetletje kasneje prispevale tudi
k pridobitvi statusa nacionalne
institucije.“
Dominika Prijatelj

kultura
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Z znanjem o prometni varnosti do nagrade

"

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine ŠempeterVrtojba (v nadaljevanju SPV) smo
se odločili, da bomo v letu 2013
poskrbeli za še večjo varnost naših
občanov in občank na nekoliko
drugačen način. Zavedamo se, da
so naše preventivne aktivnosti
(izvajamo jih tudi v letošnjem letu)
pri mladih udeležencih v prometu
že začele dosegati svoj namen, saj
nam je v veliko veselje, da na cesti
skorajda ne vidimo več otroka brez
čelade ter da se pešci svoje šibkosti
v prometu močno zavedajo in si v ta
namen nadenejo odsevne elemente

in so tako v temi bolj vidni in s tem
manj ogroženi.
V sodelovanju z Glasilom občine
Šempeter-Vrtojba smo za vas
pripravili nagradno igro, v kateri
boste preizkusili vaše prometno
znanje. Z malo sreče je vaša lahko:
prva nagrada: intenzivni tečaj za
avtomobiliste na Vranskem,
druga nagrada: kolesarska čelada,
prednja in zadnja odsevna luč za
kolo,
tretja nagrada: odsevni jopič in
ročna svetilka.

Z nagradami vas ne želimo le
materialno nagraditi, ampak se
vam želimo hkrati zahvaliti, ker
z znanjem o prometu skrbite za
varnost vas samih ter vseh ostalih
udeležencev v prometu.
Vabimo vas, da pozorno spremljate
nagradno igro, saj boste za prometno
znanje lahko nagrajeni tudi v
prihodnjih izdajah Glasila.
mag. Tanja Arčon
Predsednica Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine
Šempeter-Vrtojba

1. Koliko je največja dovoljena hitrost, s
katero lahko kolesar vozi po kolesarski
stezi?

5. Kdo ima v območju umirjenega
prometa prednost pred vsemi ostalimi
udeleženci v prometu?

a) 15 km/h
b) 25 km/h
c) Ni omejitve

a) vozniki motornih vozil
b) kolesarji
c) pešci

2. Kje se lahko v cestnem prometu
uporabljajo posebna prevozna sredstva
kot so skiro, kotalke, rolke, rolerji?
a) na površinah, namenjenim pešcem
b) na površinah, namenjenim kolesarjem
c) na cesti, rezervirani za motorna vozila
Vaše ime in naslov:

____________________________________

____________________________________

4. Kolikšna je dovoljena hitrost vožnje v
območju umirjenega prometa?

____________________________________
____________________________________

a) 10 km/h
b) 20 km/h
c) 30 km/h

____________________________________

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, ki imajo opravljen vozniški izpit za avto in imajo stalno prebivališče v Občini ŠempeterVrtojba. Odgovore posredujte skupaj z vašimi podatki (ime in priimek, naslov, pošta) na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba
3a, 5290 Šempeter (s pripisom NAGRADNA IGRA) najkasneje do 5. julija 2013. Pravila igre so objavljena na spletni strani občine:
www.sempeter-vrtojba.si. V fizični obliki pa so na vpogled v stavbi občine. Izmed vseh pravilno izpolnjenih odgovorov bomo izžrebali tri
nagrajence. Žrebanje bo 11. julija 2013, podelitev nagrad pa na občinskem prazniku 19. julija 2013 v Vrtojbi.
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nagradna igra

3. Kje je v Občini Šempeter-Vrtojba
območje umirjenega prometa?

Vsako soboto pred Velikonočnimi prazniki v Hodišah v Avstriji
priredijo Velikonočni sejem, ki se ga udeležijo razni domači
kmetovalci in obrtniki. Na sejem povabijo tudi razstavljavce iz
Slovenije in Italije. Med njimi smo tudi mi iz Vrtojbe, ki smo bili
prisotni že tretje leto. Sejem je otvoril predsednik dežele Koroške,
ki nas je pozdravil in podelil priznanja za večletno sodelovanje.
Vrtojbenci smo se na sejmu predstavili z domačimi velikonočnimi
jedmi. Na sejmu smo bili zelo dobro obiskani, saj smo z njihovim
domačim pevskim zborom tudi zapeli. Najbolj pa smo dan polepšali
našemu vaščanu Marjotu Ceju, ki v Hodišah živi že vrsto let, obiskali
smo ga na domu in z njim poklepetali. Ob slovesu smo dobili
ponovno povabilo za naslednje leto
Stanka Ferfolja

V bogatem kulturnem programu ob materinskem dnevu smo skupaj
nastopili Cerkveni otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor
Šempeter-Vrtojba, ter članice pevskega zbora Društva žena Vrtojba.
Glasbene točke smo prepletle z mislimi o materinstvu, ki jih je za
ta
namen napisal dramski igralec Radoš Bolčina. Med drugim je zapisal:
“Materinstvo je najsilovitejša nravna sila v zgodovini. Materinska
ljubezen skrbno bdi nad otroštvom; njen blagi vpliv ohranja mladost
čisto in častno; zrela leta navdihuje in krepi značaj prav do zadnjega
.
‘Mati’ je naziv, ki povzdiguje žensko do najvišjega dostojanstva.”
V organizaciji Društva žena Vrtojba smo tako s pesmijo in igrico
kot
že vrsto let doslej tudi letos konec meseca marca marsikateri materi
polepšale dan, saj se vse članice zavedamo, da je mati najdragocenejši
zaklad in njena ljubezen je vselej najlepša vseh radosti. Prisotne
smo
pogostile s tradicionalnimi domačimi jedmi, ki so jih pripravile naše
pridne roke. Na zrela leta se toliko bolj zavedamo pomena materins
tva
in vemo, da smo kot mame najbogatejše, ko ljubimo svoje otroke.
Prav
tako ni siromašnih mater, niti grdih, niti starih. In v srcu ostajamo
mlade tudi me, polne življenja in energije, in tako marsikatera
prireditev v občini in izven nje mine okusno in prijetno.
Stanka Ferfolja
27. aprila je nastajajoč
o alejo zaslužnih za zdr
avstvo na Primorskem
pred Splošno bolnišnic
o “Dr. Franca Derganca
” v Šempetru dopolnil
doprsni kip dr. Aleksa
ndra Gale – Petra, ki
je delo akademskega
kiparja dr. Draga Vita
Rozmana. Pobudo za pos
tavitev kipa sta dala
Društvo vojnih invalid
ov Severne Primorske
in Klub prijateljev
slovenskih vojaških par
tizanskih bolnišnic No
va Gorica. Zdravnikovo
delo med vojno je ob odk
ritju spomenika povzel
slavnostni govornik
Mirko Ciglic, ki je bil
tedaj njegov pacient. Sku
paj s sinom in hčerko
dr. Gale je nato odkril
kip, ki je tako dobil me
sto ob kipu kirurga dr.
Antonia Ciccarella, s kat
erim sta v vojnem čas
u opravljala številne
kirurške posege.
MPF

od tu in tam
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Člani Turističnega društva Občine Šempeter-Vrtojba
v zadnjih pripravah za postavitev mlaja sodelujejo
vse od samega začetka priprav, z dušo in veseljem.
Vse zahvale pa gredo tudi vsem ostalim, predvsem
ženskam, ki “okrasijo koš” z zelenjem.
TD Občine Šempeter-Vrtojba

Kot tradicionalno so tudi letos mlaji krasili občino ŠempeterVrtojbo. Večinoma so bili postavljeni na predvečer praznika dela.
Za njihovo postavitev so zaslužni člani Turističnega društva Občine
Šempeter-Vrtojba, obeh Krajevnih odborov, gasilci PGD Šempeter
ter številni drugi posamezniki, ki so pri dvigovanju dreves priskočili
na pomoč.
MPF

V času, ko se na vrtovih Frančiškanskega samostana na Kostanjevici
bohotijo očarljive burbonke, je Kulturni dom Nova Gorica organiziral
že 19. sezono Glasbe z vrtov svetega Frančiška. Koncertni cikel
obsega sedem glasbenih večerov, na katerih so dobili priložnost
uveljavljeni, predvsem pa mladi slovenski glasbeni talenti z obeh
strani meje, ki se šele uveljavljajo in si utirajo pot na koncertne odre.
Ena izmed njih je tudi mlada šempetrska flavtistka Eva Faganelj (na
sliki), ki se je pod mentorstvom Armanda Mariuttija predstavila na
majskem koncertu Mladi glasbeni biseri, kjer so nastopili nagrajenci
mednarodnih in domačih tekmovanj vseh primorskih glasbenih šol.
PA, foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

od tu in tam

6. maja je župan Milan Turk gostil grofa Ivana Coroninija, zadnjega
i
moškega potomca šempetrske veje rodbine Coronini. Grof Coronin
(rojen leta 1935) je po poklicu geolog, živi v Londonu in ima dve
hčeri. Na Šempeter ga veže veliko spominov, saj je otroška leta
preživel prav tu. V zadnjem času je bil na obisku že drugič, tokrat
si je ogledal prenovljeni dvorec in šempetrsko pokopališče. Župan
je z grofom med drugim spregovoril tudi o njegovih prednikih, ki
so v našem kraju pustili velik pečat. Tako Janez Krstnik Coronini
(1794–1880), ki je bil vzgojitelj Franca Jožefa in tako tesno povezan
s cesarsko družino, kot Franc Coronini (1833–1901), ki je bil deželni
in državni poslanec. Kot poslanec dunajskega parlamenta je v letu
1879 postal tudi njegov predsednik. Več let je bil tudi goriški deželni
glavar.

Na sliki: Matjaž Brecelj, v.d. direktorja Goriškega muzeja, grof Ivan
Coronini in župan Milan Turk.
MPF
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Člani Potapljaškega kluba Mehurče
k so aprila v avli občine
Šempeter-Vrtojba postavili fotografsk
o razstavo na temo
“Ribe v Jadranskem morju”.
PK Mehurček že desetletje združuje
ljubitelje potapljanja,
podvodnega sveta ter podvodne
fotografije. Poleg začetnih
in nadaljevalnih tečajev potapljan
ja, klubski inštruktorji
skrbijo za izobraževanje na podr
očju podvodne fotografije.
Člani se redno in uspešno udeležuj
ejo foto natečajev in
tekmovanj v podvodni fotografiji
doma in v tujini.
Panoji s fotografijami, ki so jih član
i kluba posneli med
potopi na slovenski, hrvaški in italij
anski obali, želijo
obiskovalcem razstave v sliki in
besedi približati delček
lepot, ki se skriva pod morsko glad
ino.
Sodeč po zapisih v Knjigi vtisov,
so obiskovalci razstavo
zelo dobro sprejeli. Knjiga, ki “pot
uje” z razstavo, je tako
bolj bogata za še nekaj strani. Svoj
vtis je zapisala tudi
kitajska delegacija, ki je v aprilu
obiskala Šempeter.
PK Mehurček

10. maja je Športno dru
štvo Mark Šempeter org
aniziralo zdravniško
predavanje, ki je poteka
lo v Coroninijevem dvo
rcu. Preko 60
prisotnih je tako že tret
je leto zapored prisluhn
ilo članu našega
društva, dr. Boru Urbanč
iču, ki je spregovoril o
boleznih današnjega
časa. Opozoril je predvs
em na “tihe” bolezni,
katerih se še ne
zavedamo, čeprav že naj
edajo naše zdravje-hole
sterol, visok tlak in
srčni utrip.
Silvo Kokot

od tu in tam

Bilo je 12. decembra,
resda lani, a hkrati tud
i v tem šolskem letu!
Tole je pa eden naših
najlepših spominov! Na
pobudo sošolke Ane,
ki nam je dejala, da je
to dan, ki ga moramo
obvezno obeležiti s
fotografijo, smo se nav
dušeno postavili, pravza
prav kar stisnili skupaj
… In se – ob 12. uri, 12
minut in 12 sekund –
4. skupina 9. razreda,
sredi ure slovenščine,
radoživo nasmehnili v
fotografski objektiv!
Vsak dan bolj se zaveda
mo, kako lep spomin je
to, saj smo končali
naše devetletno šolanj
e. Zdaj bi prav vsak od
nas zavrtel čas nazaj in
pretrpel vsa spraševan
ja, vse teste, samo da
bi več časa ostali skupaj
12. 12. 2012 ob 12. uri
!
, 12 minut in 12 sekun
d se ne bo več vrnil
ne kot čas ne kot zanimi
va kombinacija v datum
u. Mi pa odhajamo
novim sanjam naproti!
Maja Furlan, 9. razred
, foto: Etel Žorž
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Potomka znam
enite Stare trt
e iz mariborsk
Lenta, katere
ega
cepič je Občin
a Šempeter-V
prejela 1. mar
rtojba
ca letos, je bi
la
29
posajena na po
. aprila sloves
no
sestvu Bioteh
niške šole v
Šempetru pri
Gorici. Potom
ka te najstarej
žlahtne vinske
še
trte, ki še rodi
, na svetu, so
žametovka al
rte
i modra kavč
ina, bo v nasl
letu dobila dr
ednjem
užbo saj so na
šoli poiskali ce
najstarejših trt
piče
iz njihovega ok
oliša.
MPF
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od tu in tam

8. junija, je v Šempetru v Savinjsk
i dolini potekalo že trinajsto
Srečanje Šempetrov. Srečali so se
krajani in občani Šempetra v
Savinjski dolini, Šempetra pri Gori
ci, Šempetra z Otočca, Pirana,
Bistrice ob Sotli, Pivke, Šempetra
na Kronski gori in italijanskega
Špetra. Srečanja so se začela leta
2000 na pobudo treh
Šempetrov, in sicer Šempetra v Savi
njski dolini, Šempetra pri
Gorici in Otočca pri Novem mes
tu. Postopno pa so se vključili še
drugi kraji, ki nosijo ime po sv. Petru
oz. imajo cerkev posvečeno
temu svetniku. Letos so poleg kultu
rnega programa, ogleda
znamenitosti in sproščenega druž
enja, potekale tudi športne
igre, kjer so se Šempetri pomerili
v nogometu, košarki, odbojki
na mivki, hitropoteznem šahu ter
metanju železnih krogov in
pikada. Naša šahovska ekipa je osvo
jila odlično II. mesto. Dan
se je zaključil v prijetnem druženju
in s predajo zastave srečanja
organizatorju naslednjega, že 14.
po vrsti. Ker je naslednje
leto na vrsti naš Šempeter, je zasta
vo prevzel Marjan Velišček,
predsednik Krajevnega odbora Šem
peter pri Gorici.
MPF

Tone Kralj in Giovanni Battista Novelli
Novo šempetrsko cerkev, ki je bila
dograjena leta 1929, je s kiparskimi
izdelki opremil Giovanni Battista
Novelli (1879–1965). Kipar, ki je
imel delavnico v Gradišču ob Soči
(Gradisca d’Isonzo), je bil polno
soudeležen pri povojni obnovi
Goriške, tako da srečamo njegova
dela v domala vseh cerkvah, ki
se nahajajo vzdolž linije Soške
fronte. Tri leta prej je sodeloval z
arhitektom Maksom Fabianijem pri
novi župnijski cerkvi v Ločniku pri
Gorici (Lucinico). Pri obeh cerkvah
je Novelli priskrbel vsa kiparska in
kamnoseška dela.
V skladu z neoromansko podobo
nove šempetrske cerkve je Novelli
vzidal na pročelje dva okrogla
reliefa. Tipološko se omenjeni deli
direktno navezujeta na t.i. “patere”,
na okrogle okrasne reliefe, ki so bili

značilni za romansko–bizantinske
cerkve in javne stavbe, predvsem
v Benetkah, kjer srečamo tovrstne
izdelke na sami baziliki sv. Marka. Iz
srednjeveške umetnostne zakladnice
izhajajo tudi upodobljeni motivi:
levo od vhodne lope vidimo prizor
pelikana s tremi mladiči, desno pa
ribo s košaro kruha. Kot piše Tine
Germ v knjigi “Simbolika živali”, je
pelikan, ki si izkljuva prsa, da bi s
krvjo nahranil mladiče, “prispodoba
Kristusove ljubezni in njegove žrtve
za odrešitev človeštva”. Motiv košare
s hlebci kruha in ribo pa se navezuje
na evangelijski odlomek o Jezusu, ki
je nahranil pettisočglavo množico s
čudežno pomnožitvijo petih hlebov
kruha in dveh rib (Mt 14, 13–21; Mk
6, 30–44; Lk 9, 10–17; Jn 6, 1–15).

prizora najbrž zabeležil v skicirko
in ju nato na novo interpretiral
ter uporabil pri svojih stvaritvah.
Pelikana z mladiči srečamo že
leta 1931 v cerkvi na Katinari, tri
leta kasneje v Pevmi, po vojni še
vsaj v cerkvi sv. Andreja apostola
v Štandrežu pri Gorici, kjer je
Kralj, zadnjič na Goriškem, slikal
v letih 1963–64. V vseh primerih
je slovenski umetnik še okrepil
kristološko razsežnost motiva in
ptico naslikal frontalno, z razprtimi
krili in s prebodeno desno stranjo
prsnega koša. V Štandrežu je Kralj
upodobil tudi ribo s košarico kruha,
ki se z vidika kompozicije povsem
očitno navezuje na Novellijev
šempetrski relief.
Saša Quinzi

Reliefa sta očitno pritegnila
pozornost Toneta Kralja, ki si je oba

nekoč je bilo

G.B. Novelli, Riba in kruh ž.c. sv. Petra, 1929.

G.B. Novelli, Pelikan, Šempeter, ž.c. sv. Petra, 1929.

T. Kralj, Riba in kruh, Štandrež, ž.c. sv. Andreja, 1963–64.

T. Kralj, Pelikan, Štandrež, ž.c. sv. Andreja, 1963–64.
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V spomin Sergiju Koglotu
(1939–2013)
Zadnji dan aprila smo se na
vrtojbenskem pokopališču poslovili
od cenjenega krajana Vrtojbe in
našega občana Sergija Koglota.
Rodil se je 25. aprila 1939. Otroštvo
je preživljal med vojno vihro in
odraščal v težkih povojnih letih. Po
končani gimnaziji je na Filozofski
fakulteti v Ljubljani diplomiral in
postal diplomirani geograf turistične
smeri ter profesor zgodovine in
zemljepisa.
Bil je priznan družbeno-politični
delavec, aktivist v prejšnji občini
Nova Gorica in sedanji občini
Šempeter-Vrtojba. Kot tajnik –
direktor uprave je postavil temelje
upravne organiziranosti novonastale
občine in se nato upokojil.
Uspešno delovno pot je začel
kot direktor domačega turizma v
podjetju Avtopromet Gorica. Pozneje
je postal načelnik Upravne enote
v Novi Gorici in kasneje vodja
Medobčinskega inšpektorata. Bil
je odličen sekretar za potresno
izgradnjo Posočja po potresu leta
1976, izdal je tudi publikacijo o
izgradnji. Ponosen je bil na vlogo
sekretarja Občinskega sindikata Nova
Gorica, bil pa je tudi aktiven sekretar
Medobčinskega sveta sindikata.
Skupaj z italijanskimi sindikati je
bil leta 1983 soorganizator velike
manifestacije Mir in razorožitev
na mejnem območju med Italijo in
Slovenijo.

Bil je dolgoletni član socialnih
demokratov z velikim občutkom za
ohranjanje sociale in ustreznega
nivoja javnega zdravstva.
Cenili so ga tudi filatelisti, saj je bil
tudi sam goreč zbiratelj in izredni
poznavalec tega področja.
Bil je velik domoljub, ljubil je
slovensko besedo in umetnost,
zato se od njega poslavljamo s
stihi “goriškega slavčka” Simona
Gregorčiča:
Pomlad bo na vrt prišla in
čakala, da prideš ti
in sedla bo na rožnata tla
in jokala, ker te ni.
Katjuša Žigon in
Zvonko Mavrič
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Sergij je kot predsednik KO ZB za
vrednote NOB Vrtojba pripomogel
temu, da so partizanski grobovi na
domačem pokopališču primerno
urejeni in prispeval znaten delež, da
se je obeležil kraj, kjer je bil ubit prvi
vrtojbenski partizan Emil Bizjak –
Jurij. Sodeloval je tudi pri publikaciji
knjige “Iz odpora v upor”, ki opisuje
zgodovino NOB v Vrtojbi med leti
1941–1943. Za svoje zavzeto delo je
prejel srebrno priznanje predsedstva
ZZB za vrednote NOB Slovenije in
bronasto priznanje Občine ŠempeterVrtojba za dolgoletno družbeno
politično delo.
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JUNIJ
21. in 22. junij, od 9.00 dalje
Podari nasmešek – podari zamašek,
podari veselje in radost,
dobrodelna prireditev za otroke
Trg Ivana Roba
Turistično društvo Občine ŠempeterVrtojba v sodelovanju z drugimi
21. junij, 20.00
Zvezdica zaspanka, otroška
gledališka predstava Društva kot v
pravljici
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
22. junij, 21.00
Utrip, plesna predstava v izvedbi
Umetniškega društva M&N Dance
Company
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
23. junij, 18.00
Dvig slovenske zastave ob obeležju
braniteljem slovenske samostojnosti
Ob marketu v Šempetru pri Gorici
OZVV za Slovenijo “Veteran” Nova
Gorica, Sekcija Šempeter-Vrtojba
24. junij, 20.00
Slovesnost ob dnevu državnosti na
Sv. Otu
Pri spomeniku, Sv. Ot
OZVV za Slovenijo “Veteran” Nova
Gorica, Sekcija Šempeter-Vrtojba in
Občina Šempeter-Vrtojba
25. junij, 8.00
Dvig slovenske zastave na Sabotinu
Sabotin
OZZV za Slovenijo “Veteran” Nova
Gorica

napovednik

25. junij, 20.30
Big band NOVA & Singgirls, koncert
Poletje na placu
Trg Ivana Roba
KŠTM Šemepter-Vrtojba
26. junij, 19.00
Šahovska simultanka proti
mednarodnemu mojstru Aljoši
Grosarju
Poletje na placu
Trg Ivana Roba
KŠTM Šemepter-Vrtojba
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28. junij, 21.00
No more rules in Koromači,
koncert lokalnih glasbenih skupin
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba

12. julij, 21.30
Slavko Ivančič in Klapa Solinar,
koncert
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba

29. junij, 20.00
Jubilejni koncert Župnijskega MePZ
Šempeter pri Gorici
Dvorišče Župnijskega urada
Šempeter pri Gorici
Kulturno umetniško društvo Šempeter

13. julij, 8.00
Tradicionalni mednarodni ženski
balinarski turnir
Za zadružnim domom v Vrtojbi
Balinarska sekcija DU Vrtojba

30. junij, 8.00–19.00
Tradicionalni Paralelni Rally Cross
Nekdanji MMP Vrtojba
Društvo Gas Vrtejba
30. junij, 9.00
Praznik sv. Petra
Trg Ivana Roba
KO Šempeter pri Gorici v sodelovanju
z drugimi društvi
JULIJ
3. julij 2013, 21.00
Orientalski plesi
Plesni kluba Nova Gorica
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
4. julij, 21.00
Sonatina za Alico v čudežni deželi,
otroška glasbena predstava
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
5. julij, 19.00
Poletni BreakDance izziv,
mednarodno tekmovanje v
Breakdancu
Poletje na placu
Trg Ivana Roba
KŠTM Šemepter-Vrtojba
6. julij, 21.30
Trio Eroika, koncert
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
11. julij 2013, 20.00
Mojca Pokrajculja – eno piko
drugače, otroška glasbeno-lutkovna
predstava v izvedbi Damjane
Golavšek
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba

13. julij 2013, 21.00
Pihalni kvintet NOVApiha in
instrumentalni trio zNOVA, koncert
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
18. julij 2013, 20.00
Otvoritev prenovljene razstave o
Soški fronti
Zaklonišče pod pošto v Šempetru
Društvo Soška fronta Nova Gorica
18. julij 2013, 21.00
Vito Marenče Kvartet,
flamenko, glasba in ples
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
19. julij, 18.00
Slavnostna seja Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba ob
občinskem prazniku
Mladinski center Vrtojba
Občina Šempeter-Vrtojba
19. julij 2013, 21.00
Mambo Kings,
zabava ob občinskem prazniku
Za Zadružnim domom v Vrtojbi
Občina Šempeter-Vrtojba
20. julij, 8.00
Tradicionalni mednarodni moški
balinarski turnir
Ob gasilskem domu v Šempetru
Balinarska sekcija DU Šempeter pri
Gorici
20. julij, 21.00
Pablo Furioso Kvartet,
argentinski tango, glasba in ples
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

25. julij, 21.00
Perica Jerkovič: Rojen v Jugi,
stand-up komedija
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
26. julij, 21.30
Bakalina, koncert
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba
27. julij 2013, 21.00
Swing in Charlestone, glasba in ples
Plesni klub Rebula
Poletje na placu
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba

SEPTEMBER
7. september, 11.00
Testiranje telesne zmogljivosti,
hoja na 2 km
Igrišče pri POŠ Vrtojba
Športno društvo Mark Šempeter
8. september, 9.00
34. Pohod po Biljenskih gričih;
6, 12 km
Bilje
Športno društvo Mark Šempeter
10. september, 21.00
Predvečer Vilenice, mednarodni
literarni festival
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šemepter-Vrtojba

11. september, 21.00
Irena Rovtar, flavta
Sebastiano Mesaglio, klavir
Koncert v okviru projekta Echos –
čezmejni odmevi
Coroninijev dvorec
Kulturni dom Nova Gorica
21. september, 11.00
11. pohod po poteh Goriške fronte
8.00 pri Gasilskem domu v Novi
Gorici
10.30 pred dvorano v Bukovici
11.00 pri vrtcu – ul. Padlih borcev v
Šempetru
11.00 v Vrtojbi – Krajevni odbor
Športno društvo Mark Šempeter

AVGUST
18. avgust, 21.00
Otvoritev plesnega poletja
Pred Coroninijevim dvorcem
Umetniško društvo M&N Dance
Company
20. avgust, 21.00
Plesni polet, odprti oder za
udeležence Plesnega poletja
Pred Coroninijevim dvorcem
Umetniško društvo M&N Dance
Company
22. avgust, 20.30
Šempeter pleše, plesna parada po
šempetrskih ulicah
Trg Ivana Roba
Umetniško društvo M&N Dance
Company
23. avgust, 21.00
Hip hop & break dance battle
Pred Coroninijevim dvorcem
Umetniško društvo M&N Dance
Company

Poletje 2013

napovednik

24. avgust, 19.00
Odmev barvitih ritmov, zaključni
nastop udeležencev Plesnega poletja
2013
Amfiteater Grad Kromberk
Umetniško društvo M&N Dance
Company
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Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Pred vami je že deveta izdaja
vašega Glasila. Tudi tokrat smo
vam pripravili pregled različnih
projektov, dogajanj in zanimivosti.
Novost, ki ste jo opazili, je
nagradna igra, ki jo pripravljamo v
sodelovanju s Svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine
Šempeter-Vrtojba. Sodelujte in
preizkusite vaše prometno znanje, ob
tem pa se potegujte za lepe nagrade,
ki bodo podeljene ob občinskem
prazniku 19. julija v Mladinskem
centru Vrtojba. Z malo sreče in
znanja boste lahko nagrajeni tudi v
prihodnjih izdajah Glasila.

Tudi to poletje vam Javni zavod
KŠTM Šempeter-Vrtojba ponuja
počitniško varstvo, ki je že lani
doživelo izjemno odobravanje
staršev in navdušenje otrok. V
organizaciji zavoda bo na različnih
lokacijah bogata bera poletnega
dogajanja – od koncertov, delavnic
do predstavitev različnih društev.
Prepričani smo, da boste našli nekaj
zase. Še posebej pa ste vabljeni
na dobrodelno prireditev, ki se bo
odvijala ta konec tedna, 21. in 22.
junija. Lara se že od rojstva bori
z boleznijo zaradi katere nima
otroštva, kot ga poznajo njeni
vrstniki. Njej v pomoč se bo namreč
začela zbiralna akcija plastičnih
zamaškov, ki jih lahko prinesete tudi
na samo prireditev. “Pomagajmo po
svojih močeh. Nekega dne bomo
pomoč lahko potrebovali sami.”

Poletnih dogodkov, ki so predvideni
v občini, bo veliko. Upajmo, da jim
bo naklonjeno tudi vreme, ki se vsaj
na začetku poletja ni ravno izkazalo.
To je pač ena tistih zgodb, na katero,
tudi k sreči, nimamo vpliva. Lahko
pa vplivamo na lastno razpoloženje,
na počutje in na sprejemanje stvari,
ki nam jih ponuja življenje. Prav
poletje ima poseben čar, ko si
vendarle lahko vzamemo nekaj več
časa za druženja, potepanja ali celo
potovanja. Naj bodo ta edinstvena
in nepozabna, naj nam naklonijo
pozornosti, za katere nam med
letom prepogosto zmanjkuje časa.
Naj se stkejo nova prijateljstva
in nove ljubezni. Naj bo to tisto
pravo poletje, ki nas bo razvajalo in
pripravilo na nove preizkušnje in
cilje in nas vodilo novim osebnim
zmagam naproti.

Čas počitnic bo zaznamovan tudi z
11. Plesnim poletjem. Organizatorji
zagotavljajo bogat program z
mednarodno udeležbo priznanih
plesnih pedagogov. O vsem tem in še
mnogo čem bomo poročali v jesenski
izdaji Glasila. Prispevke zbiramo do
25. avgusta na naslovu
glasilo@sempeter-vrtojba.si.

Nasvidenje jeseni.
Barbara Skorjanc,
odgovorna urednica

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 III, številka 2
Izdajatelj: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, zanjo župan Milan Turk
E-naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si
Odgovorna urednica: Barbara Skorjanc
Uredniški odbor: Lavra Fon, Dora Levpušček, Jožko Martelanc, Dominik Soban, Karin Zorn
Lektoriranje: Sara Krošelj
Oblikovanje: Blaž Erzetič
Tisk: Tiskarna Present, Ljubljana
Naklada: 2600 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, junij 2013

