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Sonce in visoke temperature kažejo, 
da se je pomlad dokončno poslovila 
in pred nami je za marsikoga najlepši 
čas v letu: poletje. Šolarji te dni 
zaključujejo svoje obveznosti in se 
veselijo zasluženih počitnic, kakšen 
dan oddiha pa se bo prilegel tudi 
vsem nam. A poletni čas ni samo čas 
dopustov, je tudi čas, ki je najbolj 
primeren za delo na gradbiščih. In 
teh je sedaj v naši občini kar precej; 
nekatera so v zaključni fazi, druga še 
razmeroma na začetku.

Pa začnimo pri tistem, kjer se dela 
zaključujejo. Gotovo ste opazili, 
da le malo manjka, in bo projekt 3. 
faze urejanja mestnega središča v 
Šempetru dokončan. Naj spomnim, 
da smo dela 2. faze začeli in končali 
že v letu 2011. Tako je sedaj trg v 
celoti tlakovan, ravno tako tudi deli 
pločnikov na ulicah, ki se stekajo 
nanj. S spremenjeno prometno 
ureditvijo smo pridobili veliko novih 
parkirnih mest, zmanjšali hitrost 
prometa čez trg in prednost namenili 
pešcem ter kolesarjem. Uredili smo 
tudi vse ostale potrebne komunalne 
vode, zasadili drevored in namestili 
novo urbano opremo. Verjetno 

se strinjate, da je s prenovljenim 
središčem Šempeter postal veliko 
prijetnejše mesto, šempetrski plac 
pa vabljivo stičišče in prostor 
srečevanja ter druženja ne samo 
domačinov temveč tudi drugih, ki k 
nam prihajajo. 

Seveda smo v zadnjih letih urejali 
tudi Vrtojbo. Tako sta bili leta 2011 
urejeni ulica Zapučke, in Krožna 
cesta, v naslednjih letih pa še Griči. 
Ostaneta nam še Gramozna pot in 
celotna Ulica 9. septembra, ki bosta 
dokončno urejeni v letu 2015.

Urejanje Ulice 9. septembra, danes 
občinske ceste zaprte za tovorni 
promet, je v veliki meri vključeno 
v okoljski projekt izgradnje čistilne 
naprave. Poleg čistilne naprave bo 
v občini v letošnjem in naslednjem 
letu zagrajeno ali obnovljeno še 
precej kanalizacijskega omrežja, 
vzporedno pa bomo obnovili 
tudi ostalo infrastrukturo. S tem 
projektom bomo poskrbeli, da bomo 
v reke in morje spuščali le čisto 
vodo, delno pa bomo izboljšali tudi 
poplavno varnost Vrtojbe. Projekt 
je gotovo eden pomembnejših in 

Spoštovane občanke in občani!
večjih v zadnjem desetletju na 
Goriškem. Načrtovali smo ga veliko 
let, verjamem, da ga bomo uspešno 
zaključili.

Seveda pa okoljevarstveno ni 
naravnan samo ta projekt, temveč 
tudi nekaj drugih, ki črpajo iz 
evropskih sredstev oziroma iz 
sredstev Švicarskega prispevka in so 
namenjeni učinkoviti rabi energije 
ali proizvodnji le-te iz obnovljivih 
virov. Mednje sodi Futurelights, 
v okviru katerega bomo do konca 
poletja zamenjali tretjino svetilk 
javne razsvetljave v občini, s čimer 
bomo zmanjšali stroške za električno 
energijo za četrtino. Ko bomo v 
naslednjih dveh letih končali s 
prenovo javne razsvetljave, bodo 
sedanji stroški prepolovljeni in jih 
bomo v veliki meri lahko pokrili s 
tem, kar prinaša sončna elektrarna 
na protihrupni ograji, ki smo jo s 
pomočjo omenjenih sredstev zgradili 
že v letu 2012. 

Učinkoviti rabi energije je 
namenjena tudi energetska sanacija 
podružnične šole v Vrtojbi. Ta bo 
izvedena sočasno z nadzidavo 
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Ponedeljek 
8.00–12.00;
Sreda 
8.00–12.00 in 14.00–16.30;
Petek 
8.00–12.00. 
 
Županove ure za občanke in 
občane so vsako sredo 
15.00–17.00. Termin si 
rezervirajte v tajništvu 
T: 05 335 10 00.
 

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

Uradne ure Občine 
Šempeter-Vrtojba:

Sprejem vlog in 
informacije:

www.sempeter-vrtojba.si

objekta. Gradbena dela, ki bodo šoli 
prinesla dodatne prostore in s tem 
pogoje za pouk ter delo bistveno 
izboljšala, bomo zaključili do 
začetka novega šolskega leta. Skupaj 
s celovito prenovljenim igriščem za 
telovadnico, za kar smo poskrbeli že 
v letu 2012, bo tako nova stavba v 
ponos kraju in občini, predvsem pa 
tistim, ki jo uporabljajo. 

Ob tem bi spomnil še na naložbo 
ob osnovni šoli v Šempetru, ki je 
bila sicer veliko manjša od prej 
omenjenih, vendar pa nič manj 
pomembna. V mislih imam novo 
prometno ureditev ob šoli, ki je na 
začetku letošnjega šolskega leta 
prinesla nekaj dodatnih parkirnih 
mest, predvsem pa veliko lažji in 
varnejši dostop do šole.  

Vsako izboljšanje hitro prinese 
tudi rezultate. Zadnje mesece 
z veseljem opazujem razcvet 
glasbenega življenja v občini, 
katerega temelj predstavlja glasbena 
šola. Prostori, ki jih je leta 2011 za 
potrebe Podružnične glasbene šole 
Šempeter kupila Občina, sicer niso 
bili novi, vendar pa zagotavljajo 
bistveno boljše pogoje za delo. 
Rezultat: poučevanje več različnih 
instrumentov, več možnosti, več 
mladih glasbenikov, vedno več 
koncertnega dogajanja.

Tudi zato je pomembno, da smo 
napredovali na področju kulturne 
infrastrukture. Spomnimo se, da 
smo v Vrtojbi v letu 2011 dokončali 
obnovo kulturne dvorane oziroma 
mladinskega centra. Podobna 
prenova nas v bližnji prihodnosti 
čaka tudi v Šempetru, za kar smo že 
naročili projektno dokumentacijo. 
Natančnejši časovni okvir pa je 
odvisen tudi od tega, koliko dodatnih 
sredstev nam bo uspelo pridobiti iz 
državnih ali evropskih virov.

Seveda ne smemo pozabiti, da smo v 
Šempetru s prenovo Coroninijevega 
dvorca že pridobili pomembne 
prostore za izvajanje kulturnih 
in drugih javnih prireditev. Prvo 
nadstropje z dvorano je tako postalo 
pravo malo kulturno središče, 
kjer se odvijajo številni koncerti, 
predavanja, predstavitve in drugi 
dogodki. 

Občina, čeprav z zakonodajo nima 
naloženih neposrednih nalog na 
področju gospodarskega razvoja, 
aktivno skrbi tudi za ustvarjanje 

boljših pogojev in možnosti 
gospodarskega razvoja. V ta namen 
je bilo veliko že narejenega, 
veliko pa nas še čaka. Nenazadnje 
tudi dokončanje projektov, ki 
se tičejo območja nekdanjega 
mejnega prehoda v Vrtojbi. Za 
ta prostor neizpodbitno drži, da 
ima potencial geografske lege ob 
pomembnem koridorju, glede 
prometne infrastrukture pa je na 
dobri poti, da vzpodbudi zanimanje 
v poslovnem svetu. Z razmišljanjem 
o umeščanju logistične dejavnosti in 
z njo povezanih objektov v prostor 
danes tlakujemo svojo prihodnost. 
Na našem tovornem parkirišču in 
na sosednjih parcelah ter objektih 
želimo razviti logistični center, 
ki bo prevoznikom in drugim 
logistom omogočal dejavnost, ki 
prinaša večjo dodano vrednost 
kot sami prevozi. V glavnem gre 
za možnost pretovarjanja blaga iz 
železnice na tovornjake in obratno 
ter skladiščenje in distribucijo blaga. 
Načrtovati je potrebno dolgoročno, 
vendar pa smo že potegnili tudi 
konkretne poteze. Tako bo čez 
poletje zaključena naložba v 
prizidek k vratarnici na parkirišču, 
postavljene bodo nove avtomatske 
zapornice in vzpostavljen sistem 
video varovanja. Prevozniki se bodo 
na našem parkirišču lahko bolj 
kvalitetno odpočili in se pripravili 
na nadaljevanje poti. 

Počasi vendar vztrajno napredujemo 
tudi pri reševanju problematike 
šempetrskega pokopališča. Kot 
smo že poročali, smo po dolgih 
letih od države uspeli brezplačno 
pridobiti del zemljišč za njegovo 
razširitev. Pridobljena zemljišča 
nam omogočajo, da v prvi fazi 
pokopališče razširimo toliko, da 
bodo možni tako žarni kot običajni 
pokopi. Projektno dokumentacijo 
imamo izdelano, postopek za 
pridobitev gradbenega dovoljenja 
je stekel. Še nekaj napora pa 
bo potrebno, da do gradbenega 
dovoljenja dejansko pridemo in 
z gradnjo pričnemo. Sredstva so 
letošnjem proračunu že rezervirana.  

 

Spoštovani! 

Tokrat sem nekoliko več vrstic 
namenil projektom in naložbam, 
ki vseskozi dajejo ritem dogajanju 
v občini. Tega je zelo veliko, zato 
sem poskušal zaobjeti predvsem 
tiste večje. A občina niso samo 
gradnje in projekti. Občina smo tudi 
ljudje. Poletje je tu, čas za številne 
prireditve. Najrazličnejše dogodke 
organizirajo tudi naša društva in 
zavod. Ponudba je pestra, zato ne 
dvomim, da boste našli tudi kaj 
zase. 18. julija pa vas vabim na 
praznovanje občinskega praznika, ki 
bo letos v Šempetru. 

Za konec naj vam le še čestitam 
ob bližnjem prazniku, dnevu 
državnosti, in zaželim čim 
prijetnejše počitniške dni!

Vaš župan
Milan Turk
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Obisk predstavnikov 
Švicarskega prispevka 
(SECO), Veleposlaništva 
Švice v Sloveniji 
in Nacionalnega 
koordinacijskega 
organa Švicarskega 
prispevka

Projekt “Obnovljivi viri energije v 
primorskih občinah” so 28. marca 
obiskali predstavniki Švicarskega 
prispevka (SECO) Hugo Bruggmann 
in Ralph Ammann, predstavnica 
Veleposlaništva Švice v Sloveniji, 
Urška Štimec, in predstavnica 
Nacionalnega koordinacijskega 
organa Švicarskega prispevka, Darja 
Remsko (Služba vlade RS za razvoj 
in kohezijsko politiko).

Gostje so si skupaj z županom 
Občine Šempeter-Vrtojba, 
Milanom Turkom, ogledali sončno 
fotonapetostno elektrarno na 
protihrupni ograji na odseku hitre 
ceste H4 pri Vrtojbi, nastalo v 

okviru projekta. Elektrarna je v 
letu 2013 proizvedla 185 MWh 
in ob tem prihranila 130,34 ton 
CO2. Proizvedena energija se 
uporablja za javno razsvetljavo v 
Občini Šempeter-Vrtojba, s čimer 
Občina za stroške razsvetljave 
privarčuje 30 %.

Mateja Poljšak Furlan

Srečanje 
mladih 
parlamen-
tarcev z 
županom 
Občine 
Šempeter-
Vrtojba

21. maja je v sejni sobi Občine 
Šempeter-Vrtojba zasedal otroški 
parlament Osnovne šole Ivana 
Roba Šempeter pri Gorici. 22 
predstavnikov učencev od 6. do 9. 
razreda je ob prisotnosti župana 
Milana Turka predstavilo svoja 
razmišljanja na temo letošnjega, 
že 24., otroškega parlamenta, ki 
je bila “Razmere v družbi”. Ker je 
bila tematika obsežna, so jo učenci 
naše šole obravnavali po podtemah: 
razmere v svetu, razmere pri nas, 
kako je biti otrok v današnji družbi, 
kaj lahko dobrega storimo zase in 
za boljšo družbo. Poleg tega so na 
župana naslovili pohvale, pripombe 
o razmerah v naši občini in predloge 
za bolj prijetno ter kvalitetno 
življenje.

Ksenija Ušaj
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Podpis Listine o pobratenju z Občino Hodiše 
ob jezeru/Keutscach am See

“Namen pobratenja je krepiti obstoječe prijateljske vezi na socialni in kulturni 
ravni ter nadgraditi prijateljstvo in razumevanje, predvsem na področjih 
vzgoje, izobraževanja, mladine, športa, turizma in gospodarstva ter spodbujati 
sodelovanje med posamezniki, organizacijami in združenji ob raznih srečanjih. 
Temeljni cilj listine je tudi ohranjanje stikov s poznavanjem obeh jezikov 
in narečij ter izmenjava izkušenj na občinski ravni. Obe občini bosta na teh 
področjih izvajali razne aktivnosti, podprli osebne pobude posameznikov in 
združenj in jih, če bo mogoče, tudi finančno podprli. Nadaljnji cilj pobratenja 
je, da se prebivalci obeh občin med seboj spoznajo, se razumejo in stkejo trajne 
prijateljske vezi. Z uradnim podpisom listine med občinama Šempeter-Vrtojba in 
Keutschach am See/Hodiše ob jezeru se krepi evropski duh sožitja, sodelovanja 
in tesnega prijateljstva tudi na občinski ravni,” je zapisano na listini, ki sta jo 
podpisala župana Oleschko in Turk.

Našo občino so zastopali župan Milan Turk, podžupan Darjo Fornazarič, 
občinski svetniki Bogdan Kragelj, Barbara Pavlin, Borut Šinigoj ter Jožef Batistič, 
predstavniki Krajevnega odbora Vrtojba Ivo Podbersič in Monika Gorjan 
Zavadlav, predstavniki občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba, vodstvo 
Osnovne šole Ivana Roba, ravnateljica Slavica Bragato, podravnateljica Nataša 
Brovč, predstavnica podružnične šole Vrtojba, Suzana Koncut, predsednik 
Gasilskega društva, Milovan Cijan, predsednica Društva žena Vrtojba, Stanka 
Ferfolja, predsednik Društva upokojencev Vrtojba, Igor Vuk, Katja Maraž ter 
njihovi spremljevalci.
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26. aprila sta župana Občine Hodiše 
ob jezeru/Keutschach am See na 
avstrijskem Koroškem, Gerhard 
Oleschko, ter Občine Šempeter-
Vrtojba, Milan Turk, v Hodišah 
podpisala listino o pobratenju med 
obema občinama.

V dobrih 20 letih so se med 
občinama, povezanima prek 
pobratene občine Medea, spletle 
pristne prijateljske vezi, za katere 
gre velika zasluga Katji Maraž 
ter Darju Fornazariču iz Vrtojbe. 
Najrazličnejša sodelovanja (koncerti, 
sodelovanja pri velikonočnem 
sejmu v Hodišah …) so rodila željo 
po še tesnejšem in pogostejšem 
sodelovanju. Na pobudo hodiškega 
župana, Gerharda Oleschka, 
sta občinska sveta obeh občin 
tematiko obravnavala na svojih 
sejah in jo soglasno podprla. Z 
listino o pobratenju so se tudi 
formalno odprla vrata za še tesnejše 
medsebojno sodelovanje.

Sobotne slovesnosti v občini Hodiše 
na avstrijskem Koroškem so se 
udeležili vsi vidnejši predstavniki 
vseh treh sedaj pobratenih občin, 
Občine Hodiše ob jezeru/Keutschah 
am See iz Avstrije, Občine Medea 
iz Italije ter Občine Šempeter-
Vrtojba. Po uradnem delu in 
glasbenem programu je sledila 
pogostitev, ki jo je začinila godba, 
prijetno kramljanje ter obujanje 
spominov na začetke sodelovanja 
med vsemi tremi občinami. Župani 
so ob tej priložnosti razrezali torto 
velikanko, na kateri je bil poleg treh 
grbov občin upodobljen razgledni 
stolp Pyramidenkogel, turistična 
atrakcija občine Hodiše, ki smo jo v 
nadaljevanju tudi obiskali.

Hvala vsem, ki ste z dobro voljo pri 
prijateljih v Avstriji in prijateljih iz 
Medeje pustili odličen vtis. 

Jerica Turk
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Pot miru v občini 
Šempeter-Vrtojba

29. marca sta Občina Šempeter-
Vrtojba in Društvo soška fronta 
Nova Gorica organizirala pohod po 
Poti miru, ki je speljana po občini 
Šempeter-Vrtojba. S tem je bil tudi 
uradno odprt novi del Poti miru od 
Alp do Jadrana, ki Zgornje Posočje 
povezuje z Jadranom. Po vzoru že 
obstoječe Poti miru v Zgornjem 
Posočju je namreč Fundacija Poti 
miru v sodelovanju z občinami, med 
njimi Občino Šempeter-Vrtojba, 
in organizacijami pot razširila po 
celotnem območju soške fronte na 
Goriškem in Krasu do Devina. 

Pot miru je dragoceni pomnik vojne. 
Posvečena je spominu na številne 
žrtve prve svetovne vojne in nam 
je vsem v trajen opomin, zakaj se 
vojne ne smejo več dogajati. Vodi 
nas vzdolž nekdanje soške fronte, ki 
je tekla tudi čez naše kraje in za sabo 
pustila veliko sledov. Spominska 
obeležja, kaverne, strelski jarki in 
pokopališča predstavljajo kulturno 
in zgodovinsko dediščino, ki nas 
spominja na trpljenje, žrtvovanje in 
umiranje tisočev mladih fantov in 
mož številnih narodov ter na bridko 
usodo civilnega prebivalstva, ki je 
moralo v begunstvo.

V občini Šempeter-Vrtojba nas Pot 
miru vodi po neprometnih cestah in 
poteh med zanimivejšimi lokacijami 

iz prve svetovne vojne. Pot, ki jo je 
trasiralo Društvo soška fronta Nova 
Gorica, tako povezuje dve pomembni 
točki: hrib Sv. Mark in grič Sv. 
Ot. Na poti je bilo postavljenih 
7 štirijezičnih informacijskih 
(razlagalnih) tabel, za katere sta 
besedila prispevala Simon Kovačič 
in Renato Podbersič ml..

Mateja Poljšak Furlan

Pohodniki so prehodili vrtojbenski del poti, ki je s postanki vodila po 
Vrtojbensko-biljenskih gričih. 

Predstav-
ljene novosti 
in napredo-
vanje 
projekta 
Odvajanje 
in čiščenje 
odpadne 
vode v 
porečju 
Soče

V Coroninijevem dvorcu je 
23. aprila potekala novinarska 
konferenca o projektu Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v 
porečju Soče. Gre za skupni 
projekt treh sosednjih občin 
– Mestne občine Nova Gorica 
ter Občin Šempeter-Vrtojba in 
Miren-Kostanjevica, s katerim 
bodo uresničili cilje, določene 
z Operativnim programom 
razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 
2007–2013 za razvojno prioriteto 
Varstvo okolja – področje voda 
– odvajanje in čiščenje odpadne 
vode. Projekt bo zaključen 
jeseni 2015 in odtlej bodo na 
drugo stran državne meje tekle 
prečiščene vode, ki ne bodo 
več povzročale nesoglasij med 
sosednjimi kraji. O novostih in 
napredovanju del so spregovorili 
Matej Arčon, župan Mestne 
občine Nova Gorica, Milan Turk, 
župan Občine Šempeter-Vrtojba, 
Zlatko Martin Marušič, župan 
Občine Miren-Kostanjevica in 
Mitja Gorjan, vodja projekta, iz 
podjetja Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica, d. d.. 

V okviru projekta “Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode 
v porečju Soče (CČN Nova 
Gorica)” bo zgrajena centralna 
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čistilna naprava s kapaciteto 
50.500 populacijskih enot (PE) 
in kanalizacijsko omrežje s 
pripadajočimi objekti v skupni 
dolžini 18,7 km. Na območju, kjer 
poteka operacija, doslej čiščenje 
odpadnih vod ni bilo vzpostavljeno. 
Po zaključku projekta bodo občine 
investitorke dosegle predpisano 95 
% priključitev na javno kanalizacijo 
in na čistilno napravo, s čimer 
bo zmanjšano onesnaževanje 
vodotokov. Zaradi majhne 
samočistilne sposobnosti Vrtojbice je 
bila sprojektirana zmogljiva naprava 
s tremi stopnjami, ki ob fizikalnem 
in biološkem čiščenju omogoča 
defosfatizacijo ter denitrifikacijo 
odpadne vode. Le-to bodo pred 
iztokom v odvodnik spustili še skozi 
membranske filtre (ultrafiltracija) in 
tako izločili bakterije ter viruse.

Vrednost projekta znaša skoraj 50 
milijonov EUR (z DDV). Večji del te 
vsote bo zagotovil Kohezijski sklad 
EU (28,5 milijona EUR oziroma 
dobrih 57 %). Država bo k temu 
znesku dodala 13,9 milijona. Občine 
bodo projekt sofinancirale v višini 
7,4 milijona EUR.

Kot smo že večkrat poročali, bodo v 
naši občini zgradili 6.770 m fekalne 
kanalizacije, zgradili oziroma 
nadgradili 8 razbremenilnikov, 2 
črpališči in zadrževalni bazen. Dela 
potekajo na vseh deloviščih. Na cesti 
Prekomorskih brigad v Šempetru se 
približujejo zaključni fazi, glavnina 
posega v Vrtojbi poteka v Ulici 9. 
septembra, prav tako intenzivno 
gradijo na platoju ob bodoči čistilni 
napravi. 

Zlasti v centralnih delih naselij je 
gradnja zahtevna, saj so ta območja 
prepredena z različno infrastrukturo. 
Najzahtevnejši je poseg v Vrtojbi, 
kjer bodo dela trajala do poletja 
2015. Tam bo obenem poskrbljeno 
tudi za večjo poplavno varnost.

Na večini območja treh občin bo 
kanalizacija ostala mešana, da pa 
se prepreči negativne vplive ob 
intenzivnih padavinah, bo zgrajena 
serija zadrževalnih bazenov. Ker bo 
ostal mešan sistem, prebivalcem ne 
bo potrebno investirati v predelavo 
obstoječih priključkov. V Mirnu, kjer 
gre za novogradnjo, pa bodo zgradili 
ločen kanalizacijski sistem.

Projekt “Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Soče (CČN 
Nova Gorica)” je zelo pomemben 

za boljšo kakovost življenja ljudi v 
partnerskih občinah. Z njim se bo 
izboljšala kakovost Vrtojbice, Vipave 
in Soče, ne smemo pa spregledati 
tudi zmanjšanega čezmejnega vpliva.
 
Trenutno občani partnerskih 
občin v okviru cene za odvajanje 
odpadne vode plačujejo okoljsko 
dajatev zaradi odvajanja komunalne 
odpadne vode v polnem znesku. 
Ko bo komunalna naprava redno 
obratovala, se bo dajatev zmanjšala 
za 90 %. Uporabniki pa bodo 
morali kriti stroške amortizacije in 

Fo
to

: T
om

až
 N

em
ec

Fo
to

: T
om

až
 N

em
ec

delovanja kanalizacijskega sistema 
in čistilne naprave. Jeseni 2016 se 
tako v vseh treh občinah pričakuje 
manjše zvišanje cene stroška za 
odvajanje in čiščenje odpadne vode.
 
Za boljše informiranje javnosti 
o projektu je bila vzpostavljena 
internetna stran, kjer se podatki 
stalno posodabljajo. Informacije so 
na voljo na naslovu: www.cisto-
porecje-soce.si.

Mateja Poljšak Furlan
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Pobuda Konvencija županov in podpis 
pristopne izjave župana Občine Šempeter-
Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba je v 
sodelovanju z agencijo GOLEA 24. 
aprila organizirala slavnostni podpis 
pristopnega obrazca h Konvenciji 
županov, ki jo je podpisal župan, 
Milan Turk.

Občinski svet Občine Šempeter-
Vrtojba je namreč v mesecu marcu 
2014 izglasoval pooblastilo županu 
Milanu Turku, da podpiše pristopni 
obrazec h Konvenciji županov, 
evropskemu gibanju, v katerem 
sodelujejo lokalne in regionalne 
oblasti, ki so se prostovoljno 
zavezale k povečanju energetske 
učinkovitosti in uporabi obnovljivih 
virov energije na svojih območjih. 
Na evropskem nivoju je k pobudi 
pristopilo že 5.604 občin in mest, v 
Sloveniji 27. Podpisniki konvencije 
se zavezujejo, da bodo izpolnili in 
presegli cilj Evropske unije 20 % 
zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. 
Poleg tega se zavezujejo tudi, da 
bodo v letu po pristopu h konvenciji 
predložili akcijski načrt za trajnostno 
energijo (SEAP – Sustainable Energy 
Action Plan), v katerem bodo 
prikazali, kako bodo do leta 2020 
dosegli zastavljeni cilj. 

Pobuda za pristop Občine Šempeter-
Vrtojba izhaja iz strateškega projekta 
Alterenergy (Jadranski čezmejni 
program IPA), ki ga izvaja agencija 
GOLEA od septembra 2011. Občina 
je od sredine marca 2014 vključena 
v projekt kot koristnica sredstev, k 
sodelovanju pa je bila povabljena na 
podlagi javnega razpisa.

Cilj projekta Alterenergy je 
prispevati k trajnostni rabi energije v 
majhnih občinah, z manj kot 10.000 
prebivalci na območju Jadrana. Z 
vizijo energetske samooskrbe občin 
se želi doseči celostno in trajnostno 
upravljanje energetskih virov in 
proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov energije. Projekt združuje 
18 partnerjev iz osmih držav: 
Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna 
in Hercegovina, Srbija, Albanija, 
Črna Gora in Grčija. Vodilni partner 
je Regija Puglia, Slovenijo zastopa 

agencija GOLEA – Goriška lokalna 
energetska agencija, Nova Gorica. 
Kot pridruženi partner pa sodeluje še 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo – Direktorat za energijo.

Na nacionalnem nivoju se izvajajo 
aktivnosti, ki bodo prispevale k 
slovenski energetski zakonodaji, 
izoblikovanju modelov učinkovitega 
upravljanja z energijo na nivoju 
občin, spodbujanju investicij v 
energetsko učinkovitost in izrabo 

obnovljivih virov energije ter 
širjenju in poglabljanju znanj na tem 
področju.

dr. Vanja Cencič,
GOLEA, vodja projekta Alterenergy
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Izvedena 
delavnica za 
občane

23. aprila je v Coroninijevem 
dvorcu potekala delavnica z 
naslovom “Delavnica učinkovite 
rabe energije z ekoSpodbudami, 
ekoKrediti in druge možnosti 
pridobitve nepovratnih sredstev 
za izvedbo ukrepov učinkovite 
rabe energije in obnovljivih 
virov energije”, ki sta jo 
organizirali Občina Šempeter-
Vrtojba in agencija GOLEA v 
okviru projekta Alterenergy.

Delavnico je vodil Rajko Leban, 
direktor agencije GOLEA, v 
sodelovanju z energetskim 
svetovalcem Milivojem Kačičem 
iz energetske svetovalne pisarne 
Ensvet Nova Gorica.

Občanom so bile posredovane 
informacije o letošnjih javnih 
razpisih Eko sklada ter ostalih 
aktualnih razpisih, ki omogočajo 
pridobitev nepovratnih spodbud 
za naložbe v obnovljive vire 
energije in učinkovito rabo 
energije.

Ekosklad je namreč tudi v 
letu 2014 razpisal skupaj 21,5 
milijonov EUR nepovratnih 
sredstev, od tega 21 milijonov 
EUR za nove naložbe v ukrepe 
učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije na 
stanovanjskih stavbah in 0,5 
milijona EUR za električna 
vozila, ki manj obremenjujejo 
okolje (več informacij lahko 
najdete na spletni strani: www.
ekosklad.si/html/razpisi/main.
html).

dr. Vanja Cencič,
GOLEA, vodja projekta 
Alterenergy p
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Dan obnovljivih virov in 
učinkovite rabe energije
10. junija je GOLEA na trgu 
Ivana Roba v Šempetru pri Gorici 
pripravila Dan obnovljivih virov in 
učinkovite rabe energije. Dogodek, 
ki je na šempetrskem trgu zbral 
okoli 500 obiskovalcev, je agencija 
organizirala kot zaključno prireditev 
Natečaja obnovljivih virov energije 
in učinkovite rabe energije (OVE in 
URE) v okviru projekta “Obnovljivi 
viri energije v primorskih občinah”, 
financiranega iz sredstev Švicarskega 
prispevka, delež pa prispevajo 
vključene Primorske občine (tudi 
Občina Šempeter-Vrtojba) in 
Triglavski narodni park.

Osrednja tema letošnjega natečaja 
je uporabna vrednost odpadkov. 
Na natečaju je sodelovalo 64 
skupin v katerih je bilo vključenih 

837 otrok in 93 mentorjev iz 31 
primorskih vrtcev in šol, ki so 
svoje izdelke poleg razstavljavcev 
OVE in URE programov razstavili 
na prireditvi. Predšolski otroci, 
učenci in dijaki s Primorske so tako 
pokazali, kaj vse je mogoče izdelati 
iz odpadnih materialov in kako jih 
ponovno uporabiti v vsakdanji rabi. 
Najizvirnejše ideje je organizator 
nagradil. V kategoriji 3. triade 
osnovne šole je slavila tudi Osnovna 
šola Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici z izdelkom Ptičja krmilnica 
z zbiralnikom vode in silosom za 
hrano. Čestitke vsem za domiselne 
rešitve!

Mateja Poljšak Furlan
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Obnovljen še zadnji vodnjak v okviru 
projekta LivingFountains

Oskrba z vodo do izgradnje 
vodovoda je našim prednikom, 
ki so jo potrebovali za kuhanje, 
pitje, pranje, umivanje, napajanje 
živine, namakanje njiv in gašenje 
požarov, povzročala stalne težave. 
Lasten vodnjak so si privoščili le 
redki, predvsem zemljiški gospodje 
ali veliki in bogatejši kmetje. V 
preteklosti je večina vodo zato rabila 
iz skupnega vaškega vodnjaka, 
postavljenega na točno določenem 
kraju, odvisno od vodnega vira. 
Poleg vodnjakov z izvirno – živo 
vodo, poznamo tudi take, v katerih 
se zbira kapnica oziroma deževnica. 
Ti vodnjaki ležijo v bližini stavb, 
najpogosteje ob stanovanjski hiši, da 
je bilo čim manj možnosti za njeno 
onesnaženje. 

Poleg vodnjakov so za zbiranje vode 
velikokrat uporabili tudi naravno 
kotanjo, kamor se je v glavnem 

stekala deževnica. Vzpetino kotanje 
so pred drsenjem zemlje z ene ali 
več strani obzidali, dno pa utrdili 
z ilovico, ki je s teptanjem živine 
postalo neprepustno. Nastal je kal, 
lokva oziroma lokev, mesto s stoječo 
vodo, za napajanje živine. 

Po izgradnji vodovoda in predvsem 
opustitvi  živinoreje so mnoge kale 
in tudi vodnjake opustili. Zaradi 
nevzdrževanja so ti prav kmalu 
izgubili svoji prvotni pomen, mnogi 
so se zarasli z vegetacijo in tudi 
porušili.

Vodnjak v Šempetru je registrirana 
enota nepremične kulturne 
dediščine, s št. EŠD: 19866. Na 
podlagi meril vrednotenja, kot so 
avtentičnost, ogroženost, redkost, 
starost in tipičnost, smo ga leta 
2005 na Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, območna enota 

Nova  Gorica, vpisali v Register 
kulturne dediščine in zavarovali v 
okviru občinskih prostorskih aktov. 
Poleg vodnjaka zavarovano območje 
obsega tudi njegovo bližnjo okolico 
z ograjnim kamnitim zidom, ki 
zamejuje njegov ambient. Glede na 
analogije ob sorodnih ali vzporednih 
povezavah z bližnjim območjem 
Coroninijeve vile in glede na njegovo 
lego v središču kraja, ga datiramo 
vsaj v 17. stoletje. Zanesljivo pa 
vemo, da tu stoji od leta 1822, kar 
izpričuje Franciscejska katastrska 
mapa. Vodnjak je globok okrog 
devet metrov. Prostor v obliki jaška 
predstavlja njegov podzemni del, 
kjer se voda zbira. Zgrajen je iz 
manjših in  večjih kamnitih kvadrov, 
nabitih z neprepustno ilovico. 
Valjast oklep na površini je zidan 
in ometan. Ob pričetku obnove 
vodnjaka so bili najdeni kamniti 
elementi, ki  izpričujejo, da je bil 
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morda oklep prvotno kamnit. Po 
njegovi obnovi, verjetno na prelomu 
iz 19. v 20. stoletje ali po končani 
prvi svetovni vojni v prvi četrtini 
20. stoletja, pa je mojster zgornji del 
vodnjaka na novo pozidal, ometal in 
likovno okrasil.

Šempetrski vodnjak je bil vrsto let 
opuščen, ožja okolica zaraščena ter 
zanemarjena in je vrsto let služila 
kot odlagališče odpadnega materiala. 
Sanacija vodnjaka, ki je potekala 

v okviru projekta LivingFountains 
– projekta oživljanje vodnjakov 
in kalov v čezmejnem območju 
Slovenija–Italija, se je pričela meseca 
maja. Izbrani izvajalci del so najprej 
ožjo okolico vodnjaka očistili. 
Sledila je gradnja ograjnega zidu, 
ki so ga zaradi slabega gradbenega 
stanja morali najprej porušiti in 
nato narediti temelje za nov zid. 
Vodilo ponovne pozidave zida je, 
da se ga je izvedlo z istim oziroma 
podobnim lokalnim materialom 

Katastrska mapa Šempetra iz leta 1822, Archivio di Stato di Gorizia.

(peščenjakom) in v podobni tehniki 
gradnje. S sanacijskimi deli na 
nadzemnem delu vodnjaka (oklepu), 
kljub slabemu gradbenemu stanju, 
smo poskušali ohraniti originalne 
segmente v čim večjem obsegu.

Prav tako se je obnovilo obstoječ 
kovan mehanizem za dvigovanje 
vode, manjkajoči deli pa so narejeni 
na novo. Glede na anologije sorodnih 
vodnjakov smo predvidevali, da je 
bila nameščena nad mehanizmom 
streha. Ker izpričanih ali 
verodostojnih podatkov nismo 
pridobili, je nismo izvedli. Prav tako 
nismo pridobili nikakršnih podatkov, 
kakšne oblike in materiala je bil 
pokrov vodnjaka, zato je bil izdelan 
glede na tipologijo obstoječih 
vodnjakov. Ob odstranitvi nasutja je 
bil odkrit in saniran originalen tlak. 
Preostali, izven oboda, pa je narejen 
z namenom, da se ustvari ugoden 
ambient, ki bo služil druženju. 

Andrejka Ščukovt, univ. dipl. etn. in 
soc.,
konservatorska svetovalka, Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
območna enota Nova Gorica

16. aprila sta Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba, in Lucija Kočevar, 
direktorica podjetja Remont d. d. Ajdovščina, podpisala pogodbo za “Obnovo 
vodnjaka v Šempetru” v sklopu projekta Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem 
območju – LivingFountains, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in nacionalnih sredstev. Z racionalno porabo sredstev in z dodatnimi 8.000 
EUR, ki jih je Občini uspelo v okviru omenjenega projekta pridobiti, je bil tako 
obnovljen še peti vodnjak, tokrat v Šempetru pri Gorici. Vrednost pogodbeno 
dogovorjenih del je znašala z vključenim DDV 27.476,71 EUR. Simbolično odprtje 
tega vodnjaka, ki je potekalo 18. junija, je tudi zaključilo omenjeni projekt.
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Voda – vir 
življenja

24. aprila je na sedežu Občine 
Šempeter-Vrtojba v okviru dveh 
čezmejnih projektov, ASTIS in 
Gotrawama, potekala okrogla miza 
na temo “Voda – Vir življenja”. 
Namen projektov je pripraviti 
smernice za skupno upravljanje 
podzemnih in površinskih voda 
na čezmejnem območju Slovenije 
in Italije. Okrogla miza je bila 
namenjena seznanitvi občanov s 
trenutno kakovostjo površinskih 
in podzemnih voda na obmejnem 
območju ter razpravi o ukrepih za 
izboljšanje obstoječega stanja. V 
aktivnosti projekta Gotrawama – 
Čezmejni sistem za upravljanje z 
vodami na urbanem območju Gorice 
in Nove Gorice je vključena tudi 
Občina Šempeter-Vrtojba.  

Po uvodnem nagovoru župana 
Občine Šempeter-Vrtojba, Milana 
Turka, je predstavnik Geološkega 
zavoda Slovenije predstavil 
stanje vodonosnika Mirensko-
Vrtojbenskega polja. Predstavniki 
vodilnega partnerja obeh projektov, 
Univerze v Novi Gorici, pa so 
predstavili dosedanje rezultate 
analiz kakovosti podzemne vode in 
potoka Vrtojbice. Za udeležence je 
bila še posebej zanimiva predstavitev 
Centralne čistilne naprave Nova 
Gorica, ki je eden od ključnih 
ukrepov za izboljšanje trenutnega 
stanja voda na območju treh goriških 
občin - Mestne občine Nova Gorica, 
Občine Šempeter-Vrtojba in Občine 
Miren-Kostanjevica.
  
Mateja Poljšak Furlan

Kolesarska pot V Mlinu tudi 
uradno odprta

10. maja je bila s krajšo 
slovesnostjo uradno odprta 
oziroma v uporabo predana 
nova “kolesarska pot med 
zaselkom Mlini v Šempetru pri 
Gorici in državno mejo”, ki je 
bila urejena v okviru projekta 
CroCTaL. Ob tej priložnosti 
sta zbranim spregovorila 
župan Milan Turk in Vesna 
Tomsič, pokrajinska odbornica 
za šport in evropske politike 
pri vodilnem partnerju, Goriški 
pokrajini. Kolesarsko pot so prvi 
preizkusili najmlajši kolesarji, ki 
so pred tem sodelovali v akciji 
Varno na kolo, ki jo je organiziral 
Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba.

Kot omenjeno, se je naložba 
izvajala v okviru projekta 
CroCTaL – Krajina in 
čezmejne kolesarske poti, ki je 
sofinanciran v okviru 2. javnega 
razpisa Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-
Italija 2007–2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in nacionalnih sredstev. 
Glavni cilj omenjenega projekta 

je izdelava mreže kolesarskih poti v 
čezmejnem območju, ki bi se zlila z 
različnimi vidiki krajine, prisotnimi 
v območjih partnerjev. Projektne 
aktivnosti so usmerjene v investicijo 
ureditve kolesarskih tras, ki vodijo 
proti meji z Italijo.

Kot je povedala vodja projekta 
pri partnerju, Anita Manfreda, 
je vrednost investicije v občini 
Šempeter-Vrtojba znašala 
91.010,52 EUR, za katero bo 
Občina prejela 95 % nepovratnih 
sredstev. Nova kolesarska pot v 
skupni dolžini 105 m je na severni 
strani preko povozne klančine 
do obstoječe brvi čez Vrtojbico 
povezana z že obstoječo kolesarsko 
potjo, na jugu pa se je navezala na 
asfaltirani del poti, ki vodi do ulice 
Franca Kramarja. Vzdolž celotne 
poti so na novo urejene zelene 
površine, postavljena je javna 
razsvetljava s svetili, primernimi za 
osvetlitev kolesarske steze, zgrajen 
pa je tudi vkopani zbiralnik za 
meteorne vode, z možnostjo uporabe 
vode za zalivanje.

Mateja Poljšak Furlan
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Začela se je rekonstrukcija javne 
razsvetljave v občini

15. maja sta Milan Turk, župan 
Občine Šempeter-Vrtojba, in izbrani 
izvajalec Elektro Bavcon, Valter 
Bavcon, s. p., podpisala pogodbo 
za izvedbo del “Rekonstrukcija 
javne razsvetljave občine Šempeter-
Vrtojba”, ki bodo izvedena v okviru 
projekta Futurelights – Javna 
razsvetljava prihodnosti. Vrednost 
pogodbeno dogovorjenih storitev 
znaša 117.567,01 EUR z vključenim 
DDV.  Z deli so že začeli, zaključena 
pa naj bi bila do konca avgusta. 
Projekt Futurelights se namreč 
novembra zaključi.

Od skupno 1.144 svetilk bo v sklopu 
javnega naročila dobavljenih in 
vgrajenih 350 novih svetilk v LED 
tehniki na 13 odjemnih mestih:

Odjemno mesto 1:       • 
JR MEDNARODNI PREHOD
Odjemno mesto 2:       • 
JR PODMARK 3
Odjemno mesto 5:       • 
JR VRTOJBA OB MOSTU A.C.
Odjemno mesto 11:     • 
JR VRTOJBENSKA CESTA
Odjemno mesto 12:     • 
JR PRED STAVBO E1 IN E2
Odjemno mesto 13:     • 
JR VRTOJBA MMP KRIŽIŠČE
Odjemno mesto 14:     • 
JR TP PODMARK II
Odjemno mesto 18:     • 
JR ŠEMPETER A. GABRŠČKA
Odjemno mesto 21:     • 
JR TP VRTOJBA VAS
Odjemno mesto 23:     • 
JR OBVOZNICA VRTOJBA
Odjemno mesto 24:     • 
JR TP AGROMOTOR
Odjemno mesto 25:  JR BAZARA• 
Odjemno mesto 28:  JR SMETE I• 

Projekt Futurelights – Javna 
razsvetljava prihodnosti želi na 
čezmejnem območju vzpostaviti 
pogoje za trajnostno javno 
razsvetljavo. V okviru projekta 
sta bila zato že izdelana kataster 
javne razsvetljave ter analiza 
stanja javne razsvetljave in 
svetlobne onesnaženosti območja. 
Oba produkta bosta uporabna 
tudi po zaključku projekta, saj 
bosta namenjena lastnikom in 
upravljavcem javne razsvetljave. 
Štirje pilotni primeri učinkovite 
trajnostne javne razsvetljave v 
skladu z zakonodajo in v skladu 
s strategijo trajnostne javne 
razsvetljave na omenjenem področju 
pa bodo trajno zmanjšali svetlobno 
onesnaževanje na pilotnih območjih 
ter zmanjšali porabo energije. 
Na novo se bo preuredilo javno 
razsvetljavo v občinah Šempeter-
Vrtojba, Tolmin, Portomaggiore in 

Doberdob. Pozitivni učinki sanacije 
stanja pa se bodo odrazili tudi v 
odnosu do narave. S tem projektom 
bodo vzpostavljeni pogoji za 
trajnostno in energetsko sprejemljivo 
rešitev javne razsvetljave. “Dejansko 
stanje namreč ne ustreza strogim 
zahtevam slovenske in italijanske 
zakonodaje na tem področju, 
značilno pa je tudi pomanjkanje 
strokovnega znanja,” je ob podpisu 
pogodbe za izvedbo del povedal 
župan Občine Šempeter-Vrtojba, 
Milan Turk. Z zamenjavo sedanjih 
z LED svetilkami bodo v prihodnje 
manjši stroški vzdrževanja, 
prepolovila pa se bo tudi vrednost, 
ki jo občina letno namenja za 
električno energijo.

Mateja Poljšak Furlan
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Možnosti in priložnosti razvoja malega 
logističnega centra v Vrtojbi

11. junija je v Coroninijevem dvorcu 
potekalo srečanje na temo Možnosti in 
priložnosti razvoja malega logističnega 
centra v Vrtojbi, ki ga je v okviru 
projekta Poly5 organizirala Občina 
Šempeter-Vrtojba. Lokalna skupnost 
se namreč dobro zaveda, da z 
razmišljanjem o umeščanju logistične 
dejavnosti in z njo povezanih 
objektov v prostor postavlja temelje 
za svojo prihodnost. S tem namreč 
lahko dolgoročno vpliva na gibanje 
tovornih tokov po občini/regiji, 
stopnjo pozidanosti zemljišč, kakovost 
življenja lokalnega prebivalstva ter ne 
nazadnje tudi na prihodke.

Prav zato je Občina dejaven partner v 
treh projektih, T.I.P., Poly 5 in Adria-A, 
ki se prostorsko umeščajo na širše 
območje nekdanjega Mednarodnega 
mejnega prehoda Vrtojba oziroma to 
območje povezujejo s 5. prometnim 
koridorjem. Čeprav so si različni po 
vsebini in ciljih, jih je Občini uspelo 
povezati v celoto in njihove študije, 
izsledke in predloge vključiti v 
strateški del Občinskega prostorskega 
načrta. Tako je danes omenjeno 
območje v zasnovi prostorskega 
razvoja občine namenjeno prepletu 
dejavnosti s področja logistike, 
turizma, trgovine, obrti, poslovanja in 
tehnološkega razvoja. 

Tokratno srečanje je ponovno 
pokazalo, kako strateško pomemben 
je ta prostor, pa tudi to, da sama 
geografska danost na prometnem 
vozlišču sama po sebi še ne prinese 
želenih rezultatov. Potrebna so 
konkretna dejanja, ki bodo korak za 
korakom pripeljala do cilja. Nekateri 
koraki v smeri malega logističnega 
centra v Vrtojbi so bili v okviru treh 
prej omenjenih projektov že storjeni. 
Med njimi je študija izvedljivosti 
tirnega triangla med progovnim 
odsekom cepišče Šempeter-Vrtojba 

– državna meja – Gorica in progo 
Nova Gorica – Sežana, ki je nastala v 
okviru Adrie-A in bi znatno izboljšala 
železniško povezavo omenjenega 
območja. Prometna infrastruktura je 
namreč krvni obrok vsakega razvitega 
gospodarstva.

Predstavljena programsko-idejna 
zasnova za ureditev prometnega 
terminala na območju nekdanjega 
MMP Vrtojba v okviru projekta T.I.P. 
bo služila kot strokovna podlaga za 
nadaljnje projektiranje in umeščanje 
dejavnosti v prostor v postopku 
izdelave prostorskih aktov. Razvoj 
območja prometnega terminala bo 
potekal v dopolnjevanju funkcije 
cestnega prometnega križišča ob 
državni meji z vsebinami, ki bi 
omogočale širitev dejavnosti na 
intermodalni pretovor blaga s 
cestnih vozil na vlak, prepakiranje 
blaga, obrtne dejavnosti, povezane 
s servisiranjem in vzdrževanjem 
cestnih vozil ter industrijsko – obrtne 
dejavnosti, povezane s pretovorjenim 
blagom.

Pilotni projekt WP 6 – Logistično 
vozlišče v Vrtojbi kot delu 5. 
prometnega koridorja pa je rezultat 
projekta Poly-5. Prav ta je iskal 
konkretne priložnosti, ki se na 
širšem območju MMP Vrtojba kažejo 
kot možnosti za razvoj logističnih 
dejavnosti. To območje predstavlja 
prostor, vpet med državno mejo ter 
pobočjem Markovega hriba na eni 
strani ter hitro cesto in železnico na 
drugi. Prav ta prometna infrastruktura 
ponuja skupaj z nezasedenimi in 
degradiranimi površinami na območju 
možnosti za razvoj prometnega 
intermodalnega terminala in 
drugih dejavnosti, ki se pojavijo kot 
multiplikatorji vzpostavitve take  
logistične infrastrukture v skupno 
razvojno cono. Za seznanjanje z idejo 

vzpostavitve Logističnega vozlišča v 
Vrtojbi ter za pridobitev relevantnih 
podatkov za njegovo zasnovo pa se 
je preko namenskih vprašalnikov 
vzpostavilo stik s podjetji 
Severnoprimorske regije.

Potem, ko je bila predstavljena vizija 
razvoja prostora na MMP Vrtojba, 
so besedo dobili razpravljavci, 
strokovnjaki s področja logistike, 
transporta, gospodarstva ter 
predstavnika Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor RS. Stojan 
Grgič, Lojze Rehar, Robert Rijavec, 
Bogdan Potokar in Marjan Nahtigal 
so na okrogli mizi izmenjali mnenja 
o 5 koridorju kot izhodišču lokacije 
v Vrtojbi za gradnjo logističnega 
centra, razvoju manjših logističnih 
centrov in njihovem vplivu na 
okolje, o tem, kako naj bi lokalna 
skupnost z logistično infrastrukturo 
podprla gospodarstvo in kako 
ustaviti blago na poti in ga upravljati 
z intermodalno logistiko. Strinjali 
so se, da so promet ter transportna 
in logistična infrastruktura ključni 
dejavniki razvoja neke države. Za 
razvoj infrastrukture pa načeloma 
skrbi vlada, ki usmerja razvoj 
infrastrukture preko sprejemanja in 
izvajanja prometnih politik. Naloga 
lokalne skupnosti je, da ta razvoj s 
svojimi prostorskimi akti omogoči. 
Občina Šempeter-Vrtojba pa je storila 
še korak dalje, saj bodo realizirani 
projekti omogočili odlično izhodišče 
na prihodnjih evropskih razpisih. 
“Toliko interesa v državi ni pokazala še 
nobena Občina,” je poudaril sekretar 
na Ministrstvu za infrastrukturo 
in promet, Bogdan Potokar, vodja 
sektorja za cestne prevoze.

Rezultati projektov, ki se v tej 
perspektivi iztekajo, dajejo Občini 
nove priložnosti za kandidiranje na 
novih evropskih razpisih. Nenazadnje 
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Podpisani pogodbi za izvedbo del v okviru 
projekta T.I.P.

7. aprila sta v Coroninijevem dvorcu 
župan Občine Šempeter-Vrtojba, 
Milan Turk, in direktor Cestnega 
podjetja, družbe za vzdrževanje in 
gradnjo cest iz Nove Gorice, Kristjan 
Mugerli, podpisala pogodbo za 
izvedbo gradbeno obrtniških del za 
prizidek ob vratarnici kamionskega 
terminala na MMP Vrtojba (Sklop 
1). 6. junija pa je župan z Andrejem 
Bandljem, direktorjem podjetja 
doNET d.o.o. podpisal še pogodbo za 

vzpostavitev sistema videonadzora, 
obvestilnih tabel in parkirnega 
sistema (Sklop 2).

Naložbi se bosta izvajali v okviru 
projekta T.I.P. – Čezmejna 
integrirana platforma, ki je 
sofinanciran v okviru 2. javnega 
razpisa Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007–
2013 iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev. Vrednost investicije za sklop 
1 z davkom znaša 91.465,90 EUR, 
za sklop 2 pa 45.955,69 EUR. Zanju 
bo Občina prejela 95 % nepovratnih 
sredstev (ESRR 85 %, nacionalno 
sofinanciranje 10 %). 

Investitor, Občina Šempeter-Vrtojba, 
namerava v okviru sklopa 1 urediti 
in sanirati ter s prizidavo povečati 
kapacitete obstoječe vratarnice na 
mejnem prehodu Vrtojba. Prostori 
obstoječe vratarnice z izjemo čajne 
kuhinje, kjer je predvidena povezava 
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je potrebno spomniti, da je tudi EZTS-
GO prepoznal in umestil projekt 
izgradnje Malega logističnega centra 
v Vrtojbi kot strateški in prioritetni 
projekt. Občina se bo tudi vnaprej 
angažirala v okviru njenih pristojnosti 
na vseh nivojih, da bo do realizacije 
tudi prišlo. Tako bo območje 
nekdanjega MMP Vrtojba ponovno 
oživelo in dvignilo dodano vrednost 
tako občini kakor tudi celotni regiji.

Mateja Poljšak Furlan

Dejavnosti na širšem območju MMP Vrtojba dajejo možnosti za logistični 
grozd, ki poleg distibucijskih centrov, ki dejavnosti med seboj povezujejo, 
združuje še vrsto drugih dejavnosti in prometni terminal. 

z novim objektom, se ohranijo in v 
manjšem obsegu sanirajo. Novi objekt 
bo nepravilne oblike, takšen, da bo 
iz jedilnice omogočen dober pregled 
na parkirišče za kamione, hkrati pa 
bo zagotavljal kar najboljše možne 
pogoje osvetlitve prostora. V okviru 
sklopa 2 pa bo vzpostavljen parkirni 
sistem (kontrola vstopa in izstopa), 
ki bo omogočal lažje upravljanje s 
terminalom, ter videonadzor, ki bo 
služil večjemu in lažjemu nadzoru 
nad parkiriščem. Izvedba vseh del bo 
zaključena do konca avgusta.

Boštjan Mavrič,
vodja projekta pri partnerju
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Letrika nadaljuje z uspešnim poslovanjem

Za Letriko je Deutz eden 
najpomembnejših kupcev njenih 
alternatorjev in zaganjalnikov, 
pogodba pa prinaša dodatno 
stabilnost in rast prodajnega 
programa motorne elektro opreme, 
ki je za Letriko najpomembnejši 
in največji program. Letrika kot 
strateški partner Deutzu dobavlja 
pester nabor alternatorjev in 
zaganjalnikov vseh družin in zanj 
nenehno razvija dodatne rešitve. 
Priznana nemška korporacija Deutz 
je sicer največji svetovni proizvajalec 
motorjev, ki v segmentu kmetijskih 
strojev, lahkih gospodarskih vozil in 
gradbenih strojev obvladuje skoraj 
petino svetovnega tržnega deleža.

V skupini Letrika tako po odličnih 
lanskoletnih rezultatih, ko so ob 
243 milijonov EUR prometa dosegli 
preko 10 milijonov EUR čistega 
dobička, nadaljujejo z nizanjem 
poslovnih uspehov in dosežkov. 
Njihova prizadevanja in rezultate so 
opazili tudi na Slovensko-nemški 

gospodarski zbornici, ki jim je v 
letošnjem izboru podelila nagrado 
nemškega gospodarstva. Slovensko-
nemška gospodarska zbornica želi s 
podeljevanjem te nagrade opozoriti 
na inovativna in uspešna podjetja 
v slovensko-nemškem poslovnem 
okolju. Zbornica je ocenila, da z 
odličnim delovanjem na področju 
avtomobilske industrije prav Letrika 
lahko služi kot primer dobre prakse 
in zgled za ostala podjetja. V izbor 
za nagrado so prišla podjetja, ki 
poslujejo v slovensko-nemškem 
poslovnem okolju ter razvijajo 
in tržijo inovativne proizvode ali 
storitve, kriterij izbora pa je bil tudi 
ta, da podjetja izkazujejo dokazljive 
pozitivne poslovne rezultate in 
imajo potencial prihodnje rasti. Izbor 
je opravila desetčlanska žirija, ki so 
jo sestavljali predstavniki upravnega 
odbora zbornice in direktorji 
slovenskih in nemških podjetij. 

Nemčija je za Letriko že vrsto let 
najpomembnejši trg, ker imajo 
prav tu največjo prodajo in številne 
pomembne poslovne partnerje, 
zato je tovrstno priznanje še 
toliko bolj odmevno. Priložnost so 
izkoristili tudi za to, da so v goste 
povabili veleposlanico Zvezne 
republike Nemčije, dr. Anno Prinz, 
ki so ji podrobneje predstavili 
skupino Letrika, razkazali del 
proizvodnje, kjer se proizvajajo 
deli za avtomobilsko industrijo 
ter jo popeljali na ogled razvojno-
raziskovalnih laboratorijev. 
Veleposlanica je bila nad videnim 
zelo zadovoljna. Povedala je, da si v 
Sloveniji želi še več tako uspešnih 
podjetij, ki lahko v sodelovanju z 
nemškimi partnerji ustvarjajo nove 
sinergije v obojestransko korist obeh 
držav.

Erik Panjtar

V Letriki se po uspešnem lanskoletnem poslovanju dobri obeti nakazujejo tudi v letošnjem 
letu. Pred kratkim so podpisali dolgoročno petletno pogodbo v skupni vrednosti preko 140 
milijonov EUR z nemško globalno korporacijo Deutz. Prejeli so tudi nagrado Slovensko-
nemške gospodarske zbornice.

Nemška veleposlanica je sedla v 
električno vozilo Renault Twizy, v 
katerem “bije” Letrikin električni 
pogon.

Letrika je po triletnem razvoju in 
testiranju v lastnih laboratorijih 
13. maja novinarjem predstavila 
najsodobnejši visokonapetostni 
(HV) pogonski sistem za električna 
vozila.˝Pogonski sistem so v realnih 
pogojih testirali v Inštitutu Metron, 
kjer deluje priznani slovenski inovator 
in promotor električnih avtomobilov, 
Andrej Pečjak, ki z Letriko sodeluje 
že dlje časa. Na elektriko predelan 
večji družinski enoprostorec za 6 
oseb, v katerega je vgradil Letrikin 
HV pogonski sistem, se je odlično 
izkazal. Pri polno obremenjenem 
vozilu poraba ne preseže 200 Wh/km, 
kar pomeni, da z 1 kW/h (cena pod 0,1 
EUR) povprečno lahko prevozi 6−7 
km, to pa predstavlja strošek pod 2 
EUR/100 km.

Proizvodnja Mehatronike, kjer se 
izdelujejo električni pogoni za servo 
volanske sisteme za avtomobile.
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Navdihujemo talente in spodbujamo 
nastajanje nove generacije podjetnikov!

Podjetništvo in inovativnost osvajata 
svet, zato je mlade že zelo zgodaj 
potrebno spodbujati, da začnejo 
razmišljati podjetno, saj se tega ne 
da naučiti na hitro. S tem namenom 
Primorski tehnološki park že 
devet let organizira podjetniško 
tekmovanje POPRI – POodjetje za 
PRIhodnost. 

S tekmovanjem osnovnošolce, 
srednješolce in študente 
spodbujamo k ustvarjalnosti in 
inovativnosti, uporabi sodobnega 
znanja in tehnologij ter razvoju 
komunikacijskih veščin za 
reševanje konkretnih problemov 

ljudi in družbe kot celote, kar 
prispeva k razvoju podjetnosti. 
Podjetništvo namreč temelji na 
reševanju problemov, podjetnost 
pa je lastnost, način razmišljanja 
in delovanja, ki jo potrebujemo v 
vsakem poklicu. 

Letos je tekmovalo 199 mladih 
iz 11ih osnovnih šol, Srednje 
ekonomske in trgovske šole Nova 
Gorica, Šolskega centra Nova Gorica 
– višja strokovna šola, Fakultete za 
elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, 
smer Multimedijske komunikacije 
ter ekipa SKEI Mladi.

Zadovoljstvo udeležencev in zmagovalcev ob zaključku tekmovanja POPRI.

Tekmovalci so se pomerili v 
treh segmentih: 1) podjetniške 
ideje, 2) raziskovalni projekti 
in 3) pridi in naredi. Skupaj so 
predstavili 47 podjetniških idej, 29 
praktičnih tehničnih inovacij in 10 
raziskovalnih projektov. Snovalci 
tekmovanja POPRI ugotavljamo, da 
imajo mladi ideje, ki so zanimive 
tako za podjetja kot za tržišče. 

Mladi so svoje ideje razvijali v 
skupinah in rešitve predstavili 
na treh dogodkih, ki so potekali 
aprila in maja v Primorskem 
tehnološkem parku in na OŠ Milojka 
Štrukelj. Komisijo je sestavljalo 
27 članov, lokalnih strokovnjakov 
iz ekonomskega, tehničnega in 
pedagoškega področja. V segmentu 
‘pridi in naredi’ smo v komisijo 
vključili tudi dijaka Strojne, 
prometne in lesarske šole Šolskega 
centra Nova Gorica. 

Zaključna prireditev tekmovanja 
POPRI, na kateri smo razglasili 
zmagovalce, je potekala 3. junija 
2014 v Primorskem tehnološkem 
parku. Nagrade zmagovalcem 
podjetniških idej med študenti je 
podelil župan Občine Šempeter-
Vrtojba, Milan Turk, srednješolcem 
predsednica skupščine 
tehnološkega parka, ga. Milojka 
Valantič, osnovnošolcem pa športni 
vzornik Tim Matavž.

Izvedbo tekmovanja POPRI finančno 
omogočajo Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba in 
Občina Renče-Vogrsko, podpirajo 
pa nas tudi številni sponzorji. Več 
o POPRI na www.primorski-tp.si/
popri.

Tanja KožuhPredstavitev raziskovalnih nalog.Pridi in naredi – razvijanje tehničnih 
rešitev za izbrani problem.

Predstavitve podjetniških idej in izdelkov.

Fo
to

: J
u

re
 B

at
ag

el
j

Fo
to

: J
u

re
 B

at
ag

el
j

Fo
to

: J
u

re
 B

at
ag

el
j

Fo
to

: J
u

re
 B

at
ag

el
j

Fo
to

: J
u

re
 B

at
ag

el
j

Fo
to

: J
u

re
 B

at
ag

el
j

p
o

d
j
e

t
n

o



18 Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

d
r

u
š

t
v

a

Dan žil na Severnem 
Primorskem

Združenje za žilne bolezni Slovenije 
v sodelovanju z Društvom za 
zdravje srca in ožilja je letos 
prvič organiziralo “Dan žil”, ki je 
potekal 20. marca po vsej Sloveniji. 
Podobne akcije potekajo že več 
let s strani nefrologov, nevrologov 
in kardiologov. Tudi v naši regiji 
smo bili člani različnih društev pri 
teh akcijah aktivni, prebivalci so 
se odzvali pozivu na brezplačna 
testiranja. 

Ateroskleroza ali poapnenje žil 
prizadene arterije v telesu in lahko 
povzroči smrtno nevarne zaplete, kot 
so možganska in srčna kap. Prizadete 
so tudi arterije nog, kar v najslabšem 
primeru  vodi v amputacijo udov. 
Ljudje s periferno arterijsko 

boleznijo so ogroženi za srčno 
žilne dogodke in imajo visoko 
umrljivost. Zato je pravočasno 
prepoznavanje te bolezni in 
vplivanje na dejavnike tveganja 
nujno in še kako pomembno. 
Med rizične spadajo sladkorni 
bolniki, bolniki s povišanim 
krvnim tlakom in holesterolom. 
Značilni simptomi so hladna 
stopala, bolečine v mišicah nog, 
ki se pojavljajo sprva med napori, 
nato pa že v mirovanju. Pulzi v 
predelu gležnjev so slabo ali ne 
tipljivi. Izjemno pomembno je 
čim prejšnje odkritje bolezni.

Letošnja akcija pod geslom 
“Zmanjšati število amputacij” 
je potekala v Novi Gorici v 
enem izmed komercialnih 
centrov. Akcija je bila namenjena 
tudi učenju tipanja pulzov in 
meritvam pritiskov na nogah. 
Prisoten zdravnik je izvide 
analiziral, ocenil ogroženost 
in svetoval potrebne ukrepe. 
Društvo za zdravo srce 
Severnoprimorske regije pa 
organizira tudi meritve po 
dogovoru. Vse, ki vas to zanima, 
lahko za več informacij pokličete 
na številko 031 818 530. Z 
veseljem se bomo odzvali.

Tjaša Mišček

Diabetiki 
delavni in 
solidarni

Društvo diabetikov Nova Gorica 
je marca izvedlo svoj volilno 
programski občni zbor. Udeležba 
je bila zelo dobra. Izvolili smo 
novega – starega predsednika 
društva Dominika Sobana in nov 
izvršni odbor. Tako ima društvo 
novo podpredsednico Nado Sotlar 
in novo tajnico Julijo Soban. Delo za 
nazaj je bilo dobro ocenjeno, zlasti 
delovne terapije v Rogaški Slatini, 
Dnevi odprtih vrat društva, kjer smo 
za preko 500 občanov organizirali 
brezplačne meritve krvnega 
sladkorja, krvnega tlaka, holesterola, 
izmerili telesno maso ter cepili proti 
gripi. Društvo se je udeležilo tudi 
vseh akcij, ki jih organizira SLODA. 
Ob Svetovnem dnevu diabetesa 
smo izdelali nov plakat in letake za 
gospodinjstva ter osvetlili dvorec 
Coronini in stavbo Mestne občine 
Nova Gorica v modro barvo.

Občni zbor je sprejel tudi program 
dela za leto 2014. Tako smo že 
izpeljali humanitarno akcijo zbiranja 
oblačil, obutve, igrač ter drugih 
tekstilnih izdelkov. Akcijo smo 
peljali skupaj z Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije. Nabrali smo 
preko tono različnega blaga, 
darovalcev pa je bilo preko 100. 
Akcijo so vodile naše prostovoljke. 
Diabetiki so tako pomladno 
“prevetrili” omare in krepko 
pomagali pomoči potrebnim. 

Vsakdanji rekreacijski pohod po 
Rogaški Slatini.
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Naša dekleta so izpeljala tudi 
meritve krvnega sladkorja in 
pritiska preko 50 mladostnikom iz 
Nove Gorice. Moči in idej nam ne 
manjka, se pa kronično srečujemo 
s pomanjkanjem finančnih 
sredstev, letos pa še s prostorsko 
problematiko, saj se bomo morali 
seliti v druge prostore.

V mesecu maju smo izpeljali 
prvo delovno terapijo v Termah v 
Rogaški Slatini. Udeležilo se je je 
31 diabetikov in družinskih članov. 
Na aktivni delovni terapiji smo 
izvedli predavanje o diabetesu in 
diabetičnem stopalu. Udeležencem 
smo predstavili tudi nove merilce 
krvnega sladkorja in insulinski 
“pozabljivček”, ki na insulinskem 
peresu diabetika opozarja, kdaj 
si je nazadnje injeciral insulin. 
Pripomoček, ki je zelo primeren in 
uporaben zlasti za starejše sladkorne 
bolnike in družinske člane. Prevelika 
ali večkratna doza insulina je lahko 
za človeka smrtno nevarna. 
Za dobro razpoloženje in druženje so 
poskrbeli v hotelu Slovenija ter naše 
prostovoljke z organizacijo tombole. 
Nivo sladkorja je bil pri udeležencih 
na koncu terapije dokaj normalen in 
urejen. 
 
Vabimo prostovoljce, da se nam 
pridružijo ob naših akcijah, kajti 
skupaj smo močnejši.

Dominik Soban

Več kot tona zbranih oblačil.

Materinski dan

22. marca se je v Mladinskem 
centru Vrtojba odvila prireditev, 
posvečena mamam. S pesmijo 
Mamici je Pevski zbor Društva 
žena Vrtojba, pod vodstvom 
pevovodje Uroša Ceja, začel 
kulturni program, ki se je 
nadaljeval še s tremi njihovimi 
pesmimi, nato pa je oder 
prepustil mlajšim generacijam. 
Najprej je z recitacijo Kako raste 
mama nastopila Mija Erzetič, 
pogumno so ji sledili otroci iz 
Cerkvenega pevskega zbora 
Vrtojba, pod vodstvom Mojce 
Maver Podbersič, ki so odpeli 
štiri otroške pesmice. Mladi 
nadobudni Vrtojbenci, Matevž 
Podbersič, Žan Gal Rožer in 
Matija Podbersič, so nastopili 
z instrumentalnimi točkami, 
Neža Podbersič, Leja Gorkič, 
Matija Podbersič in Luka Černe 
so kulturni program popestrili s 
kratkim skečem Obisk kulturne 
prireditve, ki je prikazal pogled 
starejših generacij na današnje 
otroke in vzgojo. Z nastopom 
Mladinskega pevskega zbora 
Šempeter-Vrtojba, pod vodstvom 
Mojce Maver Podbersič, ob 
spremljavi klavirja, ki ga je 
igral Gregor Spačal, in bobna, 
na katerega je udarjal Matija 
Podbersič, se je kulturni program 
počasi iztekal, zaključil pa ga je 
Mitja Erzetič z besedami Toneta 
Pavčka:

Vsaka mama je prava mama,  
dana za srečo in na veselje.  
Prava. In ena sama.  
Za vse življenje. 

Drage mame, nosite te besede 
vedno v srcu, da vam bodo 
olajšale vsakodnevne skrbi, 

predvsem pa si ne komplicirajte 
življenja z vprašanji o vzgoji, ne 
iščite odgovorov na vprašanja v 
strokovnih knjigah, še manj pa se 
zatekajte k raznim strokovnjakom, 
saj prava vzgoja ne tiči v nobeni 
knjigi, niti izobrazba iz vas ne bo 
naredila boljših mam. Otrok ne 
vzgajamo s priročnikom v roki, 
ampak z ljubeznijo, zgledom, 
predvsem pa z materinskim čutom. 
Pravi odgovor se torej skriva v srcu, 
bodimo mame na prvem mestu.

Stanka Ferfolja
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Nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo 
prejela Vlasta Klančič

Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območne izpostave Nova 
Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin 
so v nedeljo, 6. aprila, organizirali 
slavnostni zaključek Srečanja 
gledaliških skupin Severne 
Primorske, segmenta Linhartovega 
srečanja, ki je letos 53. po vrsti in 
ga prireja Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. 
Namen festivala je prikazati in 
nagraditi najbolj kakovostne 
ljubiteljske gledališke predstave in s 
tem spodbuditi razvoj in kakovostno 
rast tovrstne gledališke produkcije 
tako na regionalni kot državni 
ravni. Predstave namreč najprej 
potekajo na območni ravni, kjer 
si vse sodelujoče ogleda strokovni 

ocenjevalec in po ogledu vseh 
predstav sestavi program za regijsko 
Linhartovo srečanje. Na podlagi 
izbranih skupin pa se državni 
selektor odloči za nabor glavnih 
predstav, ki bodo sodelovale na 
Linhartovem srečanju – Festivalu 
gledaliških skupin Slovenije. 

Tokratno regijsko srečanje je 
sooblikovalo štirinajst amaterskih 
gledaliških ansamblov tako 
iz Slovenije kot iz zamejstva. 
Med njimi je bilo tudi Kulturno 
umetniško društvo Šempeter – 
dramska sekcija. Predstave si je 
strokovno ogledal in ocenil Gorazd 
Jakomini in podelil osem nagrad. 
Med nagrajenci za stransko žensko 

vlogo je tudi Vlasta Klančič 
(Kulturno umetniško društvo 
Šempeter – Dramska sekcija), ki 
je nagrado prejela za upodobitev 
“Angele Vončina” v predstavi Čaj 
za dve Toneta Partljiča in v režiji 
Gorazda Jakominija.

Nagrade so prejeli še Franc Krnel 
(Gledališko društvo Kontrada 
Kanal) in Janez Zore (Prosvetno 
društvo Štandrež, Dramski odsek) 
za stransko moško vlogo; Chiara 
Muccu (Prosvetno društvo Štandrež, 
Dramski odsek) za stransko žensko 
vlogo; Božo Tabaj (Prosvetno 
društvo Štandrež, Dramski odsek) 
in Miran Skubin Piko (Kulturno 
umetniško društvo Igralska skupina 
Drežnica) za glavno moško vlogo; 
Roberta Marussi (Prosvetno društvo 
Štandrež, Dramski odsek) za glavno 
žensko vlogo ter Petja Beerginv 
(Kulturno umetniško društvo 
Igralska skupina Drežnica), ki je 
prejemnica posebne nagrade za 
kostumografijo.

Predstava Prosvetnega društva 
Štandrež – Dramski odsek Trije 
vaški svetniki Petra Militarova v 
režiji Jožeta Hrovata je po izboru 
strokovnega spremljevalca, 
dramskega igralca Gorazda 
Jakominija, razglašena za najboljšo 
predstavo v celoti Srečanja 
gledaliških skupin Severne 
Primorske – Linhartovega srečanja 
2014.

Mateja Poljšak Furlan
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Velikonočna razstava

Velikonočno razstavo smo članice 
Društva žena otvorile tako, da je 
naša članica Bogomila predstavila 
pomen Velike noči, zbor Društva 
žena Vrtojba pa je zapel pesem 
“Kruh ponoči spi”, ki govori o 
kruhu-dobroti, ki jo premalo 
cenimo, posebej tistega iz domače 
peči. Naj v naslednjih vrsticah 
na hitro povzamem Bogomiline 
besede. Praznik Velike noči se 
prične že na cvetno (oljčno) 
nedeljo. Ta dan prihajamo v 
cerkev z oljčnimi vejicami in se 
pripravljamo na Veliko noč. V 
petek (Veliki petek) pred Veliko 
nočjo je strogi post, saj tega dne ne 
jemo mesnih jedi. V soboto (Veliko 
soboto) pripravimo košaro različnih 
jedi za žegnanje, ki so pomembne 
za Veliko noč. To so kruh, jajca, 
potica, sladki kruh (pinca), pršut, 
hren, vino, menihi za otroke itd.. 
V krščanstvu ima vsa ta hrana svoj 
pomen. Na primer, hren predstavlja 

žeblje, s katerimi je bil Kristus 
pribit na križ. 

In na ta način smo pripravile 
Velikonočno razstavo. Začele 
smo z Velikim petkom, dnevom 
strogega posta. Na delu mize so 
bile postavljene ribe, polpeti iz 
rib, štokviš, prežganka, frtalja iz 
zelenjave itd.. Preostali del mize pa 
je bil namenjen jedem, ki jih na dan 
Velike sobote odnesemo požegnati 
k maši: kruh, jajca, potica, sladki 
kruh (pinca), pršut, hren, vino, 
menihi za otroke itd., ki jih pojemo 
na dan Velike noči, ko je družina 
zbrana ob zajtrku. V okvir naše 
razstave pa so bili vključeni tudi 
kvačkani velikonočni okraski.

Z Velikonočno razstavo smo želele 
članice Društva žena Vrtojba 
predstaviti pomen Velike noči in 
krajankam in krajanom Vrtojbe 
pokazati, kaj vse lahko pripravijo 

Kaj počnemo na kulinariki v CDAS 
Šempeter?

Pred upokojitvijo, pred šestimi leti, 
sem obiskal Center in prosil Mojco 
Satler – vodjo in dušo vsega, kar se 
tu dogaja – dogaja pa se mnogo, da 
pogledava na internetu, kdaj bom 
izpolnil pogoje za upokojitev. 

Prijazno se je odzvala in tedaj sem 
ji obljubil, da bom volontersko 
sodeloval v delu njene ustanove, 
ko bom upokojen. Tako se je tudi 
zgodilo, saj imamo sedaj za seboj že 
peto leto kulinaričnih delavnic. 

Ker sem sam zelo vnet amaterski 
kuhar že šestdeset let in sem kot 
brezposelnež veliko časa delal v 
kuhinjah priznanih gostiln, čeprav to 
nikakor ni moj poklic, se mi je zdelo, 
da bo to nekaj posebnega za Center, 
če izkoristimo malo večjo čajno 
kuhinjo za prikaz tega, kaj jedo ljudje 
po svetu. Sam sem namreč veliko 
potoval in tudi delal v tujini. Šefi so 
upravičeno imeli veliko pomislekov 
na to idejo, vendar je na koncu 
obveljalo: “No, pa poskusimo!”

In uspelo je! Letos pozimi bomo 
imeli že 50. delavnico, ko bomo 
skuhali našo že 250. različno jed.

roke pridnih žensk. S tem želimo 
ohranjati običaje in navade naših 
babic in mam, da ne bi utonili v 
pozabo.

Stanka Ferfolja

Povedati moram še, da to ni 
brezplačna kuhinja, kjer pridejo 
ljudje samo pojest, ampak skušamo 
angažirati vse prisotne, da aktivno 
sodelujejo pri pripravi obroka. Tako 
se nas v majhni kuhinji kar tare 
in vsi žal ne morejo sodelovati pri 
pripravi jedi.

Ostali pa se zato aktivno družijo, 
kramljajo, izmenjujejo svoja mnenja 
in pogosto ostanejo z nami mnogo 
čez predvideno uro. Važno je 
druženje, saj starejšim, osamljenim 
osebam to veliko pomeni.

Ivo Benevol
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Zdavje in 
dobrota ali 
prijetno s 
koristnim

Članice Društva žena Vrtojba vsako 
leto organiziramo razna predavanja, 
delavnice o zdravju, zdravi prehrani, 
čajih, o pacientovih pravicah itd.. V 
začetku letošnjega leta smo povabile 
Emilijo Pavlič iz Kopra, da nam je 
predstavila, kaj naj jemo zdravo 
in kako naj hrano pripravimo. Z 
veseljem smo kuhale pekle in na 
koncu vse to pojedle.

V mesecu maju smo zaključile 16-
urno predavanje “Spoznavajmo svoj 
krvni tlak, holesterol in sladkorno 
bolezen”. Spoznale smo, kaj je visoki 
krvni tlak, kdaj ga merimo in kako ga 
zdravimo-enako holesterol in krvni 
sladkor.

Predavali sta nam Marjetica Budin 
in Francka Birsa Rupnik. Na teh 
srečanjih smo izvedele veliko novega 
in si izmenjale razne dogodivščine.

Na prvem srečanju smo se dogovorile, 
da bomo to druženje zaključile z 
ekskurzijo v neznano kam. Toda, ker 
vsak dan slišimo, da je med nami 
veliko družin, ki se komaj preživljajo, 
smo se odločile, da raje kupimo živila 
in jih podarimo Karitasu, ki bo osrečil 
marsikatero družino.

Tako smo naredile dvoje dobrih 
del, zase in za družine, ki živijo v 
pomanjkanju.

Stanka Ferfolja

Gledališki abonma pod 
naslovom “Štandreški tris” 
razprodan v desetih dneh

V Mladinskem centru Vrtojba 
se je uspešno zaključil 
gledališki abonma komedij, 
pod naslovom Štandreški tris. 
Abonma je zajemal tri predstave 
Dramske sekcije Prosvetnega 
društva Štandrež in četrto 
darilno predstavo v izvedbi KUD 
Valentin Kokalj Visoko. Začel 
se je februarja z novo predstavo 
Društva Štandrež “Trije vaški 
svetniki”, nadaljeval marca 
s komedijo “Cvetje hvaležno 
odklanjamo”, aprila s predstavo 
“Ah, ti kavalirji” ter zaključil 
maja s komedijo “Skupno 
stanovanje”. Organizator 
abonmaja, Javni zavod KŠTM 
Šempeter-Vrtojba, je bil z 
uspešno izvedbo abonmaja zelo 
zadovoljen, predvsem pa prijetno 
presenečen nad izrednim 
zanimanjem občank in občanov, 
saj so bili abonmaji v desetih 

dneh razprodani. Zaradi velikega 
povpraševanja bo Javni zavod 
KŠTM nadaljeval z abonmaji tudi 
v prihodnje. Vse ljubitelje komedij 
prijazno vabimo k nakupu abonmaja, 
ki vam v gledališki sezoni 2015 
brez čakanja v vrsti zagotavlja stalni 
sedež in cenejše vstopnice.

Aleš Bajec

Cvetje hvaležno odklanjamo.

Skupno stanovanje. Ah, ti kavalirji.

Trije vaški svetniki.
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16. maja se je v Mladinskem centru 
Vrtojba odvijala Revija pevskih 
zborov Občine Šempeter-Vrtojba, 
poimenovana S pesmijo v pomlad. 
Na odru se je zvrstilo kar 7 pevskih 
zborov, ki delujejo na območju naše 
občine. Uvodni glasbeni pozdrav je 

Skrivnost zvoka je skrivnost celega vesolja

Služba, obveznosti, … družabnost, 
dobrovoljnost, posluh, veselje do 
petja? Pridi v naš nov pevski sestav! 

4. marca smo se na pobudo Ingrid 
Kragelj in pod okriljem Kulturno 
umetniškega društva Šempeter zbrali 
na prvih pevskih vajah v zaklonišču 
Mladinskega centra Vrtojba, kjer nas 
je Javni zavod KŠTM prijazno sprejel. 
Zbrali smo se znanci in prijatelji iz 
širše okolice, ki nas druži veselje do 
petja. Nekateri so že izurjeni pevci, 
drugi smo po dolgih letih zopet 
aktivirali svoje glasove. Prvič smo se 
predstavili na občinski reviji pevskih 
zborov 2014. Poslušalci so nas 
nagradili z lepim aplavzom, rekoč, 
da “smo imeli dušo in srce, imamo 
perspektivo, manjka le še nekaj vaj”.

Jeseni bomo zavihali rokave, saj 
smo si zastavili kar zahteven pevski 
program. Vanj spadajo zahtevnejše 
sakralne skladbe, priredbe ljudskih 
pesmi, umetne pesmi, podprte 
z instrumentalno spremljavo in 

drugo. Trenutno nas poje 24 pevcev 
različnih starosti. 

Dobrodošli vsi, ki začutite klic, da 
bi odprli svoje glasove in se družili 
na pevskih vajah ob torkih zvečer v 
družbi pozitivnih ljudi.

Suzana Bolčina, 
pevka

Več informacij:

komornizbor.muzika@gmail.
com
www.facebook.com/kzmuzika
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Revija pevskih zborov 2014 
“S pesmijo v pomlad”

imel Pevski zbor Društva žena Vrtojba, 
za njim pa so nastopili Župnijski 
mešani pevski zbor Šempeter, Mešani 
pevski zbor Vrtojba, Mladinski 
pevski zbor Šempeter-Vrtojba, 
novoustanovljeni Komorni zbor 
Muzika – KUD Šempeter, Moški pevski 

zbor Šempeter in Mešani pevski zbor 
Ciril Silič. Revijo smo zaključili s 
skupno ljudsko pesmijo ter tako na 
prijeten in sproščen način povezali vse 
ljubitelje petja v naši občini.

Aleš Bajec

Zbor društva žena Vrtojba.
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Mladinski pevski zbor Šempeter-Vrtojba. Župnijski mešani pevski zbor Šempeter.

Moški pevski zbor Šempeter. Mešani pevski zbor Vrtojba.

Komorni zbor Muzika, KUD Šempeter. Mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba.
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POČITNIŠKO VARSTVO OTROK 
v organizaciji zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba 

za otroke od 1. do 4. razreda 
 

TRAJANJE: 1-5 tednov, od 26. junija 2014 do 1. avgusta 2014 
 

ČAS: od 7. 30 do 16. 30 
 

LOKACIJA: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici in 
Mladinski center Vrtojba 

 
CENA:  25 € na teden (v ceno vključeno kosilo, napitki, sadje, aktivnosti, bazen,…) 

PRIJAVE: do 20. junija 2014 
na info@kstm-sempeter-vrtojba.si ali na tel.:05/393 8009   

(prijavnico dobite na www.kstm-sempeter-vrtojba.si) 
(prijave sprejemamo do 20.6.2014 oz. do zapolnitve mest – 30 otrok na teden) 

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 … 
VABLJENI! 
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Prvomajsko potapljanje na Lošinju

Stara modrost pravi, da v mesecih, 
ki imajo črko r v imenu, lahko 
hodiš bos naokrog.  Letošnji 
začetek maja pa je bil tako mrzel, 
da bi naš potapljaški tabor na 
Malem Lošinju lahko poimenovali 
“prvomajski”. Seveda Mehurčkov 
neobetavna vremenska napoved 
ni odvrnila od načrtov. Podvodno 
življenje na strmih  podvodnih 
stenah okoliških otokov Srakane 
in Sušac, ki smo jih obiskovali, 
nas je tako očaralo, da smo na 
nevšečnosti nad gladino kar 
pozabili. Po razgibanih stenah 
smo stikali za rarogi in jastogi, 
opazovali  najrazličnejše morske 
polže, morene, ugorje, tabinje in 
številne manjše vrste rib, celo 
morska mačka nas je razveselila 
s svojo prisotnostjo. V četrtek, 
ko smo obiskali znano podvodno 
Katedralo na otoku Premuda, pa 
je sonce sijalo v polni moči in 
nam skozi preluknjan kamniti 
strop pričaralo nepozabne 
prizore  nam vsem  tako ljube 
modrine. Ob dobri družbi 
sežanskih potapljačev in prijaznih 
spremljevalcih iz potapljaškega 
centra Diver Sport so bili tako 
izpolnjeni pogoji za izvrstne 
dni. Kot vedno smo se člani 
potapljaškega kluba Mehurček 
imeli super in komaj čakamo 
naslednje pod- in nadvodno 
druženje.

Vida Kokelj 
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Športno društvo Mark Šempeter praznuje 
20. obletnico delovanja

Zvečer, ko vsi utrujeni zaprejo oči 
in se izklopijo, je primeren čas za 
razmišljanje. Najprej tista: Smisel 
življenja je ležanje na plaži in z 
možgani na “off“. Res je, to je način 
obnavljanja naših malih celic in ko 
so polne, je treba zopet poprijeti za 
delo. 

Vsem odteka življenje enako: 
navidezno počasi tistim, ki počivajo, 
in navidezno hitro tistim, ki jim 
vedno zmanjkuje časa. 

Zdaj se vprašamo, zakaj jim 
zmanjkuje časa? Ljudje smo pač take 
sorte, da raje delamo tisto, kar nam je 
všeč, težko pa se lotimo neprijetnih 
(ali težje rešljivih) stvari. Odločiti se 
moramo, kakšno zadolžitev bomo 
sprejeli in, da jo bomo uspešno 
izvedli – v lastno zadovoljstvo in 
zadovoljstvo svoje okolice.

Kdor bo prebral in poizkusil 
razumeti te vrstice, se bo vprašal – 
kakšne neumnosti so to, saj nič ne 
razumem. Bom kar odgovoril: je kar 
precej knjig na trgu, ki jih večina ne 
razume, pa zanje ne rečejo, da so 
slabe.

Prepričan sem, da malo grmenja ne 
škodi in da bo jutri lepši dan. In še 
to – dnevi morajo biti različni, da 
lahko med njimi izberemo tiste, bolj 
všečne. Tako. Vrgel sem trnek in 
upam, da bom koga ujel. Mislim, da 
je tudi to Glasilo mesto za izmenjavo 
mnenj, za priznavanje drugačnosti.

Sedaj se posvetimo odgovoru 
na vprašanje: Kaj je s Športnim 
društvom Mark? Neobičajno 
vprašanje, ampak tudi odgovor 
je enkraten: društvo je postalo 
polnoletno. Dvajset let delovanja 
niso mačje solze. V današnjem 
času, ko propada vse, kar je lepo 
delovalo 50, 70 let, je skoraj izjemen 
dogodek. Svoje zgodovine se ne 
sramujemo, celo Zbornik bomo izdali 
s pregledom dejavnosti in dodatkom 
slikovnega gradiva.

Program obeleževanja naše obletnice 
pa je naslednji:

V soboto, 21. junija, bo uradna 

predstavitev društva na Trgu 
Ivana Roba v Šempetru pri Gorici. 
Predviden je kulturni program od 
17. do 19. ure, ki mu sledi ples do 
22. ure ob zvokih šempetrskega 
ansambla.

V nedeljo, 22. junija, bo 
običajen šempetrski pohod in 
tek. Mednarodna prireditev bo 
organizirana v okviru pohodov 
FIASP. Po startu ob 8.30 uri na Trgu 
Ivana Roba se boste lahko odločili 
med naslednjimi progami: 4 – 7 – 

10 – 16 – 22 km, opremljenimi z več 
okrepčevalnicami. 

Ob 13. uri bodo skupinam podeljena 
priznanja. Posamezni udeleženec 
pohoda bo prejel tri darila: Zbornik 
društva, spominski lonček z napisom 
ter običajni topli obrok (jota s 
klobaso). Tudi srečelov z lepimi 
dobitki ne bo manjkal. 

Pridružite se našemu jubileju.

Silvo Kokot
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Mleko za družine v stiski tudi v Šempetru: 
Otroški živ žav 20. in 21. junija

Z litrom mleka do nasmeha je 
bil naslov mesec dni trajajoče 
humanitarne akcije, ki jo je 
organiziral Radio Robin v 
sodelovanju s Humanitarnim 
društvom KID Otrok otroku iz 
Nove Gorice in Ljubljanskimi 
mlekarnami. Od sredine marca do 
sredine aprila so lahko poslušalci 
na Radio Robin pošiljali fotografije 
svojih nasmehov ali jih objavili na 
njihovem družabnem omrežju. Vsak 
nasmeh je prinesel liter mleka, tako 
da je humanitarno društvo ob koncu 
akcije prejelo 1000 litrov mleka. 

“Že lani smo začeli z nakupom 
mleka, ker ga na novogoriškem 
Karitasu in Rdečem križu večkrat 
zmanjka. Jaz pa menim, da vsak 
otrok potrebuje vsaj liter mleka 
na dan. Tako da delimo to mleko 
najbolj potrebnim družinam. Število 
ljudi v stiski se je letos povečalo, res 
nihče ne more več reči, da revščine 
ni,” je povedala predsednica 
Humanitarnega društva KID Otrok 
otroku, Majda Smrekar. 

Humanitarna akcija se je zaključila 
15. aprila, zaloge mleka pa so že 
skoraj pošle, saj so potrebe zelo 
velike. Prav zato bo humanitarno 
društvo KID podobno akcijo zbiranja 
mleka organiziralo tudi v Šempetru, 
in sicer 20. in 21. junija. Ob tej 

priložnosti vas prijazno vabijo, da 
jo simbolično podprete in poklonite 
liter mleka. Zbirali pa bodo tudi 
otroška oblačila in obutev ter šolske 
potrebščine. Naj spomnimo, da 
je bila lani na Trgu Ivana Roba 
prvič organizirana humanitarna 
akcija Podari nasmešek – podari 
zamašek, podari veselje in radost, 
ki je bila namenjena mali Lari. Odziv 
je bil nad pričakovanji, takšnega pa 
si obetajo tudi letos.  

V humanitarnem društvu KID 
Otrok otroku, ki ima sedež na ulici 
Gradnikove brigade v Novi Gorici, 
sicer pomagajo predvsem otrokom, 
mladim, mladim družinam in 
bodočim mamicam. Preskrbijo jih 
z rabljenimi oblačili in obutvijo, 
šolskimi potrebščinami, otroško 
opremo in igračami. V zadnjem času 
pa pomagajo tudi pri deložacijah, ki 
jih je, kot opaža Smrekarjeva, vedno 
več. 

Društvo deluje na območju celotne 
Severne Primorske. “Všeč mi je, 
da se te meje odpirajo, da ne gleda 
vsaka občina zase. Že tako smo 
majhni, moramo se povezovati. 
Pri nas dobi vsak otrok pomoč. 
Ne sprašujemo, ne obsojamo, ne 
presojamo. Samo pomagamo in to 
takoj, brez nepotrebne birokracije. 
Pri nas se radi zadržujejo. Predvsem 

prihajajo otroci, mladi. Smo na taki 
točki, ki je odprta vsem. Zgleda kot 
trgovina, tako da je lažje pristopiti,” 
pove Smrekarjeva. 

Na sedežu društva je tudi Unicefova 
varna točka za otroke in edini zbirni 
center za zamaške na Severnem 
Primorskem, kjer se mesečno zbere 
približno tona zamaškov. Učencem 
in dijakom nudijo tudi brezplačno 
učno pomoč. Prizadevajo pa si, da bi 
v Novi Gorici uredili informacijsko 
točko, kjer bi lahko vsak, ki se znajde 
v stiski, dobil informacijo, kam 
se lahko obrne. “Zdaj to počnemo 
mi. Pomagamo ljudem izpolnjevati 
obrazce, gremo z njimi na Center 
za socialno delo, na humanitarne 
organizacije. Pomagamo jim narediti 
prvi korak. Vendar sami vsega ne 
zmoremo, glede na prostorsko stisko 
in velik obseg dela,” pravi Majda 
Smrekar.

Ob vedno večji stiski ljudi, pa je več 
tudi tistih, ki darujejo. “Zahvaliti 
se moram vsem tistim, ki nam vsa 
ta leta pomagajo. Ta humanitarnost 
se širi. Tudi tisti, ki dobijo pomoč, 
ko otroci prerastejo oblačila, jih 
prinesejo nazaj in se tako izmenjuje 
naprej,” zaključuje Smrekarjeva. 

V humanitarnem društvu KID Otrok 
otroku pa so se takoj odzvali tudi 
na poplave, ki so prizadele Srbijo, 
Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. 
Na poplavljena območja so poslali 
več kot 150 paketov s pomočjo. 

Karin Zorn, Barbara Skorjanc
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112 – ena ena 
dva

Četrti aprilski četrtek nas je v 
vrtcu Mavrica obiskal reševalec 
Aljaž. Predstavil nam je svoj 
poklic in razkazal reševalno 
vozilo ter vse pripomočke, ki jih 
potrebuje pri svojem delu. Otroci 
so bili seveda navdušeni, najbolj 
pa jih je fascinirala sirena. 

Aljaž je poudaril, da reševalce 
pokličemo na telefonsko številko 
ena ena dva (in ne sto dvanajst), 
kjer se bo oglasila prijazna oseba 
in sprejela naš telefonski klic. 

Ko sporočimo vse potrebne 
informacije, bodo le-te 
posredovane reševalcem. 
Potrebujejo jih zato, da se med 
vožnjo do kraja dogodka lahko 
primerno pripravijo na reševanje. 

Za otroke je bil to pomemben 
dan. Poleg vseh zanimivosti, 
ki jim jih je pripravil Aljaž, so 
se poučili o zelo pomembnem 
poglavju našega vsakdana: kako 
lahko vsak izmed nas pravilno 
postopa in s tem pomaga.
     
Primož Barle, 
pomočnik vzgojiteljice

Fižolčki

V skupini Račke v vrtcu Sonček 
otroci zelo radi poslušajo 
pravljice. Prebrali smo tudi 
pravljico “Fižolček je počil”.

Nekega dne pa so s tipanjem 
ugotavljali, kaj je v vrečki: 
nekateri so rekli, da so kamenčki, 
nekateri, da so notri kroglice, da 
je okroglo, trdo, gladko. Pa so bili 
fižoli! Opazovali so jih in v en 
glas ugotovili, da imajo resnično 
vsi fižolčki na trebuščku šiv!

Nato smo v steklene kozarčke 
dali vato, namočeno z vodo, ter 
nanjo položili fižol ter opazovali 
kalitev. Enako smo naredili 
tudi s sončničnimi semeni. 
Pri opazovanju so bili otroci 
zelo dosledni, saj so vsak dan 
preverjali, kaj se dogaja s semeni.

24. aprila smo skupaj s starši 
organizirali spomladansko 
delavnico; barvali smo glinene 
lončke, ki smo jih nato napolnili 
z zemljo ter posejali različna 
semena.

Slavica Ušaj, 
vzgojiteljica

Lepo je imeti 
prijatelja

V šolskem letu 2013/14 si je vrtec 
Žarek postavil prednostno nalogo 
medgeneracijsko sodelovanje s 
Centrom za dnevne aktivnosti iz 
Šempetra. Pripravili smo kar več 
skupnih srečanj: Delavnica ob 
tednu otroka (muhe), Prednovoletna 
delavnica (izdelki za prodajo), 
Peka slastnih piškotov, Kulturni 
program ob donaciji, Pustni obisk, 
Peka srčkov za mamice, Voščilo ob 
novem letu in dnevu žena, Razstave 
otroških likovnih del v prostorih 
centra (jesenska, zimska, pomladna 
in poletna razstava), Skupni 
pomladni pohod. Zaključek našega 
druženja je bil 28. maja, obeležili 
smo ga s kulturnim programom 
in tako zaključili celoletni 
medgeneracijski projekt “Ljudska 
pesem”.

V letošnjem letu smo mesečno 
sodelovali v ritmu in melodiji 
skupaj s KD Slavec “Kitara za dušo” 
iz Solkana. Z vami smo se naučili 
veliko novih pesmi in to predstavili 
na zaključni prireditvi. Hvala vam, 
drage “kitaristke”. Hvala vam za 
nepozabno leto in želimo si še veliko 
skupnega sodelovanja. V veselje nam 
je bilo sodelovati s tako toplimi in 
prijaznimi ljudmi. 

Kolektiv vrtca Žarek, 
dipl. vzg. Matejka Kandus

Prijatelja imam,
prijatelja imam,
da se z njim igram.

Prijatelja imam,
prijatelja imam,
da se z njim smehljam.

Kadar jokam se,
kadar jokam se,
prijatelj potolaži me.
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Čevljar v 
vrtcu Žarek

Šempetrski vrtec Žarek je 
obiskal čevljar Eljo. Otrokom iz 
skupine Žarki je predstavil poklic 
“Čevljar”, ki danes žal izumira. 
Spoznali smo orodja, ki jih pri 
svojem delu uporablja: kladivo, 
šila, luknjač, kopita, usnje, nože, 
podplate, svedre, lepila …

Obiskali smo njegovo čevljarsko 
delavnico. V vrtcu pa smo 
sešili copate ter se preizkusili v 
spretnosti zavezovanja vezalk.

Mojca Cej, dipl. vzg.

Dan 
zemlje na 
podružnični 
šoli Vrtojba

Na podružnični šoli Vrtojba že 
veliko let deluje vrtnarski krožek. 
Tudi jaz sem vključena vanj in mi 
je lepo.

Člani krožka skrbimo za 
urejenost šole in njene okolice. 
Po hodnikih imamo lončnice, 
ob šoli grmovnice, korita z 
rastlinami in skalnjak. Za vse to 
skrbi naš krožek. Ker našo šolo 
sedaj prenavljajo, nam bodo 
uničili veliko zelenja in smo malo 
žalostni. Še posebej nam je hudo 
zaradi skalnjaka, na katerega smo 
bili še posebej ponosni. Upam, da 
ga bomo ob prenovljeni šoli lahko 
spet uredili.

Ob Dnevu Zemlje smo člani 
vrtnarskega krožka pripravili 
opozorilni plakat in stojnico 
z lončnicami, ki smo jih sami 
vzgojili. Sošolce in starše smo 
želeli opozoriti na pogosto 
neprimeren odnos do Zemlje. 
S prodanimi lončnicami smo 
zaslužili tudi nekaj denarja, ki 
smo ga namenili v šolski sklad.

Škoda, ker je Dan Zemlje le enkrat 
na leto. Moral bi biti vsak dan in 
mogoče bi pogostejša opozorila 
spremenila naš odnos do okolja, v 
katerem živimo.

Anisa Filipič,
članica vrtnarskega krožka 

Matematični 
dan

Učenci, ki imajo težave pri 
matematiki, se redno sprašujejo, le 
zakaj imamo ta predmet na urniku 
in kako lepo bi bilo, če ga ne bi 
bilo. Vendar je med učenci vedno 
več takih, ki imajo matematiko radi 
in bi jo radi spoznali tudi izven 
matematične učilnice. 

Tako smo jim omogočili, da so se 7. 
marca udeležili delavnic in predavanj 
na fakulteti FAMNIT v Kopru. 
Udeležilo se ga je okrog 60 učencev 
iz petih osnovnih šol: OŠ Sostro, OŠ 
Oskarja Kovačiča Ljubljana, OŠ Jožefa 
Moškriča Ljubljana, OŠ Ketteja in 
Murna Ljubljana in OŠ Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici.

Izredni prof. dr. Štefko Miklavič je 
učence najprej popeljal na kratek izlet 
v zgodovino kriptografije. Predstavil 
jim je zgodovino kriptografskih 
metod in postopkov in vlogo 
matematike v kriptografiji. Učenci 
so se preizkusili tudi v “razbijanju” 
nekaterih enostavnih šifer.

Doc. dr. Branko Kavšek jim je 
pokazal, kako računalnik naučimo 
igrati igro ‘’4 v vrsto’’. Seznanil 
jih je z nekaterimi zmagovalnimi 
strategijami. Te strategije so zapisali 
tudi z matematičnim jezikom, na 
koncu so vse skupaj predstavili kot 
računalniški program. 

Dr. Marjan Jerman jim je predstavil 
računanje v starih civilizacijah, kjer 
so brez znanja današnje matematike 
in celo brez simbolnega zapisa 
reševali najrazličnejše naloge, pri 
tem pa so si pomagali s prepletanjem 
geometrije in algebre.

Karmen Debenjak
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Šola v naravi – Debeli Rtič

Učenci 4. razredov smo v tednu od 7. 
do 11. aprila preživeli v šoli v naravi 
na Debelem Rtiču. Domovi se nahajajo 
v prelepem mediteranskem parku med 
bujnim rastjem. Nameščeni smo bili v 
hotelu Bor.

Šole v naravi se je udeležilo 69 
učencev. Trije četrti razredi iz 
Šempetra, četrti razred iz podružnične 
šole iz Vrtojbe in četrti razred iz 
podružnične šole iz Vogrskega.

Skupno letovanje otrok je tudi nova 
socialna izkušnja, kjer se razred 
oblikuje kot skupina in upošteva 
skupna pravila in dogovore, 
vsak posameznik pa pridobi na 
samostojnosti.

Nekaj misli naših učencev o 
drugačnem načinu dela

“V šoli v naravi mi je bilo najbolj 
všeč, ko smo se z ladjico odpeljali do 
Pirana. Z zvedavostjo sem opazovala 
našo obalo. Neslišno smo drseli po 

morju. V Piranu smo si ogledali 
mogočen Tartinijev trg, ki je dobil 
ime po slavnem piranskem violinistu 
in skladatelju Giuseppeju Tartiniju. 
Zelo sem uživala, ker smo se namesto 
klasičnega pouka v učilnicah, učili kar 
na obali. To je bila res super izkušnja 
in zabavno bi bilo, če bi to počeli kar 
vsak dan.” 
Maša Klaut 4. a

“Znamenitosti kar ni manjkalo in tudi 
sladoleda ne. V četrtek popoldan smo 
odšli k obali, kjer smo iskali školjke, 
rake in čofotali smo po vodi. Zvečer 
smo se odpravili gledat cirkuško 
predstavo. Bila je zelo zanimiva. Tudi 
šola v naravi je bila zelo zanimiva. 
Upam, da bo naslednja enaka.” 
Zarja Pregelj 4. a

Haideja Černe
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Na Osnovni šoli Ivana Roba je 
v okviru razrednega projekta z 
naslovom “Postali smo pesniki” 
nastala zbirka pesmic 4. b 
razreda. Objavljamo pesmic, ki jo 
je napisal devetletni Filip Vidrih, 
pod mentorstvom Anice Erjavec.

Telefonski klic

Pica je rumena žica,
povezuje telefonske klice,
ki potujejo skozi žice.
Nož ne reže kož.
Lonček je kot bombonček,
bonton je kot balon.
Dolge žice, ki križemkraž 
potujejo,
telefonske klice povezujejo.
Telefon v kotu ždi,

Čaka, da zabrni.
Tedaj pa očka vstane
in po slušalki plane.
Telefon, telefon!
KAJ SI POZABIL NA BONTON !

Ustvarjalni izdelek na temo 
iz odpadkov z uporabno 
vrednostjo
Tudi otroci se vsakodnevno srečujejo 
z odpadki. Učijo se jih ločevati, 
nekatere pa tudi zbirati za razne 
dobrodelne namene. Tako smo 
se učenci iz Osnovne šole Ivana 
Roba, v 4. b razredu odločili, da iz 
odpadnega materiala izdelamo nov 
izdelek. Udeležili smo se natečaja, 
ki ga je v okviru projekta “Obnovljivi 
viri energije v primorskih občinah” 
razpisala GOLEA.

S to nalogo, ki smo jo opravili, 
smo naredili dobro delo, saj so bili 
smetnjaki v okolici naših domov manj 
obremenjeni s plastenkami. 

S plastenkami, ki smo jih zbrali, smo 
izdelali zanimivo sedežno garnituro, ki 
jo bomo uporabljali za igro. 

Ugotovili smo, da se iz odpadkov 
lahko naredi zanimive nove izdelke z 

uporabno vrednostjo.
Za naš planet, Zemljo, bi bilo dobro, 
če bi se čimveč odpadnega materiala 
ponovno uporabilo. S tem bi se 
problem odlagališč bistveno zmanjšal.

Anica Erjavec, mentorica
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Razstava otroških likovnih del na temo 
“Igraj se z mano” na OŠ Ivana Roba 

V mesecu aprilu smo učencem 
nižjih razredov od 1. do 5. razreda 
organizirali predstavo za zaključek 
bralne značke. V goste smo povabili 
animatorje iz zavoda “Janeza Levca 
iz Ljubljane”. Ob tem smo pripravili 
likovno razstavo slik učencev iz 
Slovenije in tujine ter organizirali 
likovne delavnice. 

Na naši prireditvi in likovni 
delavnici so sodelovali tudi učenci 
iz OŠ Kozara. Najprej smo si ogledali 
predstavo Grajska skrivnost, kjer 
so se kot animatorji lutk in s tem 
soustvarjalci predstave poleg Borisa 
Kononenka predstavili učenci obeh 
šol. V predstavi z mnogo petja so 
bili na trenutke nastopajoči prav vsi 
učenci.

Dan je bil lep, poln zardelih otroških 
lic in prešernih nasmehov. Upam, 
da smo s spontanim druženjem in 

Turizmu pomaga lastna glava
Turizmu pomaga lastna glava je 
projekt organiziranega delovanja 
osnovnošolske mladine v turizmu. 
Vsebina projekta je raziskovanje 
turizma v domačem kraju, 
ugotavljanje možnosti za hitrejši 
razvoj in oblikovanje turistične 
ponudbe.

15. aprila je v Kopru potekal že 28. 
festival Turizmu pomaga lastna glava. 
Letošnja tema je bila Na zabavo v 
naravo.

Učenci OŠ Ivana Roba, ki so vključeni 
v izbirni predmet turistična vzgoja, 
so pripravili raziskovalno nalogo z 
naslovom Bilo je nekoč. V njej so 
prikazali nekatere stare družabne igre 
in jedi, značilne za domači kraj. Z 
nalogo so se predstavili na turistični 
tržnici. Obiskovalci njihove stojnice 
so se lahko preiskusili v nekaterih za 
marsikoga pozabljenih igrah.

Za popestritev dogajanja so poskrbele 
članice Turističnega društva 
Šempeter-Vrtojba, ki so se predstavile 

igranjem naših učencev in otrok s 
posebnimi potrebami prispevali k 
osnovnemu cilju projekta “Igraj se z 
mano”.

Dogodek je bil namenjen 
druženju vseh otrok ne glede na 
posameznikovo starost, izobrazbo 
in druge socialne in kulturne 
posebnosti. Tovrstna druženja 
nudijo priložnost za povezovanje 
in spoznavanje skozi skupne 
dejavnosti, s tem pa hkrati gradijo 
temelje za bolj razumevajočo in 
odprto družbo prihodnosti.

Spoznavanje drugačnosti in 
spoštovanje le-te je velikega pomena 
za dozorevanje otroške duše v zrelo 
osebnost. 

Haideja Černe

v značilnih šempetrskih nošah in 
za obiskivalce pripravile značilno 
šempetrsko jed –  fulje.

Miroslava Fon
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10. nagradni tabor za učence z dosežki

Naša šola se nahaja v primestnem 
okolju, kjer v primerjavi z mestnimi 
šolami v večjih centrih, ni tako 
izrazito prisotno tekmovalno 
vzdušje. Zato smo pred desetimi 
leti iskali način, kako bi učence 
nagradili za vložen trud in jih hkrati 
motivirali za dodatno delo. Odločili 
smo se, da bomo njihov trud in 
dosežke nagradili s taborom.

Tabora se lahko udeležijo učenci 
od šestega do devetega razreda, ki 
dosežejo srebrna in zlata priznanja 
ter so aktivni in uspešni na drugih 
področjih, kot so natečaji, nastopi na 
prireditvah, … 

Vsebino tabora vsako leto 
oblikujemo tako, da omogoča 

ustvarjalno izražanje idej, 
medsebojno druženje, medsebojno 
dopolnjevanje in dogovarjanje 
pri reševanju problemov, timsko 
delo učencev različnih starosti, ... 
Do izraza lahko pridejo učenčeva 
močna področja. V ta namen skrbno 
izberemo različne socialne igre.

Zadali smo si, da bodo tabori 
sproščujoči in hkrati raziskovalni ter 
športno aktivni. Zato izbiramo kraje, 
kjer se učenci lahko razbremenijo 
in sprostijo, kjer ni običajnega 
mestnega vrveža z motečimi 
elementi, kot so računalnik ali 
televizor. Vsako leto organiziramo 
pohod, na katerem spoznavamo 
pokrajino z geografskega, 
zgodovinskega in biološkega vidika. 

Del našega tabora je tudi 
orientacijski pohod (lov na lisico), 
na katerem učenci opravijo 
različne naloge. Čas ni pomemben, 
pomembne so kvalitetno opravljene 
naloge. Pri orientacijskem pohodu 
so učenci ves čas miselno aktivni. 
Opirajo se na različna znanja in 
rešujejo problemske naloge. Z 
njimi razvijajo logično komponento 
mišljenja in s tem jih spodbujamo, 
da iščejo različne načine reševanja 
problemskih situacij. 

V programu imamo tudi praktične 
dejavnosti, kot so kuhanje kosila, 
priprava žlikrofov, pečenje torte, 
priprava mize za posamezen obrok, 
pospravljanje sobe in jedilnice, ... 

Prav tako jim omogočamo, da 
pripravijo časopis, v katerem 
objavijo članke in ilustracije, 
vsako leto poslikajo tudi prapor, 
ki ponazarja delo na taboru. S tem 
jih spodbujamo, da se likovno in 
jezikovno izražajo in izkažejo svoja 
močna področja. 

Učenci so na taboru tudi nagrajeni 
s priznanji NAJ. Priznanja si 
medsebojno podelijo glede na to, 
kako se je posameznik izkazal na 
različnih področjih dela.

Spontano učenje v povezavi z 
gibanjem pozitivno vpliva na 
učence, širi jim obzorje. Mentorji 
jih usmerjamo v opazovanje 
okolice in s tem privzgajamo 
estetski čut, ki vzbuja estetsko 
zadovoljstvo. Ob aktivnostih v 
naravi se razvijajo samostojnost, 
iznajdljivost, ustvarjalnost, pa tudi 
delovne navade, kolektivna zavest, 
... Različne dejavnosti v naravi 
spodbujajo učence k sproščenosti, 
ki je pomembna pri razvoju 
ustvarjalnosti. 

Karmen Debenjak

Zmagovalci lova na lisico.

Letošnji udeleženci tabora.
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Srečanje vrstnikov iz Šempetra in Romansa

Kot vsako leto smo se tudi letos srečali 
petošolci osnovne šole iz Šempetra in 
osnovne šole iz pobratenega Romansa 
v sosednji Italiji. Zanimivo druženje 
je potekalo 23. maja v Romansu.

Učiteljice obeh šol smo se v tem 
šolskem letu že pred srečanjem 
nekajkrat srečale, da smo se 
dogovorile o temi, programu in 
dejavnostih učencev na srečanju. Tudi 
učenci so se med seboj spoznavali 
– vrstnikom so se predstavili z risbo 
in o sebi napisali nekaj povedi v 
angleščini. Pred prazniki pa so 
izdelali voščilnice in izmenjali 
voščila.

Napetost pred srečanjem je naraščala 
tako pri naših učencih kot pri 
vrstnikih. Hiteli smo s pripravo 
kulturnega programa in izdelavo 
drobnih daril.

Končno je nastopil težko pričakovani 
dan. Po kratki vožnji z avtobusom 
smo prispeli pred osnovno šolo v 
Romansu, kjer nas je sprejel njihov 
ravnatelj. V avli so nas pričakali 
učenci in učiteljice ter njihovi zunanji 
sodelavci.

Pozdravili so nas s pesmijo, 
srednjeveškim plesom ter igranjem 
na kitare in flavte.
 
Po prisrčnem glasbeno-plesnem 
programu so se predstavili tudi naši 
petošolci. Ob spremljavi harmonike, 
kitare in violine so zapeli nekaj 
ljudskih pesmi iz Slovenije in Rezije 
ter zaplesali. Nagovorila sta nas 
tudi ravnatelj šole in župan Občine 
Romans. Ob koncu programa so si 
učenci izmenjali darila.

Peš smo se odpravili do arheološkega 
parka, kjer so nas sprejeli člani 
društva “Invicti Lupi”, oblečeni v 
Langobarde. Učence so razdelili 
v dve skupini. Ena skupina je 
izdelovala relief na kovinski foliji, 
druga pa si je ogledala park, kjer 
so pred leti arheologi našli ostanke 
langobardskih grobov. Tudi na 
osnovi teh izkopanin so spoznali, 
kako so Langobardi na tem ozemlju 
živeli. Tako so lahko učencem 
prikazali njihova oblačila, nakit, 
predmete za vsakdanjo rabo ter 
orožje in opremo langobardskega 
vojaka. Skupini sta se kasneje 
zamenjali. 

Po delu v skupinah so “langobardski 
vojaki” prikazali, kako so se bojevali 
z različnim orožjem. Učenci so v 
predstavi resnično uživali. Orožje so 
si lahko tudi od blizu ogledali.

Srečanje smo nadaljevali s 
skupnim kosilom in druženjem 
na nogometnem igrišču. Kot vsi 
zanimivi dogodki je tudi to srečanje 
prehitro minilo. S prisrčnimi 
pozdravi smo se poslovili in se 
odpeljali proti Šempetru.

Rut Jarc
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Sozvočja miline godalnega 
kvarteta Alliance iz Avstrije

Kulturno umetniško društvo 
Šempeter se je z organizacijo 
vrhunskega koncerta komorne 
godalne glasbe priključilo festivalu 
6. mednarodnega glasbenega 
tekmovanja in festivala Svirél. Na 
tekmovanje Svirél, ki je konec marca 
in aprila potekalo na gradu Štanjel, 
se je prijavilo 550 glasbenikov 
iz Slovenije in 25 tujih držav. S 
sedemnajstimi koncerti pa je Svirél 
ponudil bogato festivalsko dogajanje 
po širši Kraško-Brkinski in Goriški 
regiji. 

Enega od teh je 3. aprila 2014 v 
Coroninijevem dvorcu izpeljalo 
Kulturno umetniško društvo 
Šempeter. Na pobudo Avstrijskega 
kulturnega foruma se je z zanimivim 
in tehtnim programom iz klasičnega 
repertoarja predstavil Godalni 
kvartet Alliance, ki ga podpira 
Ministrstvo za kulturo Avstrije. 
Kvartet, ki ga sestavljajo štirje mladi 
in uveljavljeni glasbeniki: violinista 
Marko Radonić, rojen v Srbiji, in 
Armando Toledo iz Kube, violistka 
Dima Nedyalkova, ki prihaja iz 
Bolgarije, in violončelistka Johanna 
Kotschy, ki živi in ustvarja v Avstriji, 
je pripravil odlične interpretacije. Na 
program za nastop v Šempetru pri 
Gorici je kvartet vključil znameniti 
Disonantni Godalni kvartet v C-duru  
W. A. Mozarta, zvočno impresiven 
četrti godalni kvartet sodobne 
avstrijske skladateljice Johanne 
Doderer, zanimivo delo slovenskega 
sodobnega skladatelja Nenada Firšta 

Religioso ter prvi Godalni kvartet 
Bedřicha Smetane, avtobiografsko 
mojstrovino znano tudi kot kvartet Iz 
mojega življenja. 

Izbranega komornega večera so 
se udeležili tudi skladatelj Nenad 
Firšt in direktorica Avstrijskega 
kulturnega foruma Marie-Thérèse 
Hermges s soprogom. Pokoncertno 
druženje je ponudilo možnosti 
utrjevanja diplomatskih vezi. 
Kulturno umetniško društvo 
Šempeter je pripravilo prijeten 
zaključek izjemnega komornega 
večera. V prostorih Coroninijevega 
dvorca so glasbeniki, predstavniki 
Avstrijskega kulturnega foruma in 
organizatorji tekmovanja Svirél ob 
topli gostoljubnosti župana Občine 
Šempeter-Vrtojba, Milana Turka, in 
njegovih sodelavcev imeli številne 
možnosti za sklepanje in utrjevanje 
vezi.

Ekipa UPOL, zanjo Metka Sulič

Tišina … 
snemamo!

“Tišina!” je 3. junija ponoči 
odmevalo po šempetrskem 
trgu. Pa ne zato, ker bi bil kdo 
posebej glasen, ne. Tišina je bila 
potrebna, ker se je trg za dobro 
uro prelevil v filmski set, kjer 
je snemalna ekipa posnela še 
zadnje kadre novonastajajočega 
dokumentarnega filma o 
šempetrskem umetniku in 
grafičnem oblikovalcu Slavku 
Furlanu.  
   
Kulturni dom Nova Gorica, 
nosilec tega projekta, s tem 
nadaljuje s predstavitvami 
goriških umetnikov, ki so v 
slovenskem likovnem svetu 
pustili neizbrisen pečat. Med 
slednje se gotovo uvršča tudi 
Slavko Furlan, ki je pomembno 
sooblikoval likovno govorico 
tega okolja v zadnji polovici 
20. stoletja. Furlanova 
sodelovanja s Primorskim 
dramskim gledališčem pomenijo 
enega vrhuncev oblikovanja 
gledališkega plakata v Sloveniji. 
Med njegova vidnejša dela 
sodi oblikovanje naslovnice za 
enega najbolj znanih albumov 
legendarne slovenske rock 
zasedbe Buldožerji, “Pljuni 
istini u oči”. Številna platna, 
risbe in croqueji, ki jih je 
ustvarjal vzporedno z grafičnim 
oblikovanjem, pa visijo po veliko 
domovih in ustanovah. Slavc, 
kot so ga imenovali domačini, 
je bil posebnež duha in je redko 
razstavljal. V drži bohemskega 
upornika je bil vztrajen do 
konca. Nekompromisna 
neprilagodljivost v okviru 
družbenih norm pa je sodila med 
avtorjevo življenjsko nazorsko 
opredelitev, ki je povezovala svet 
ustvarjenih podob z realnostjo.
 
Celostna predstavitev Slavka 
Furlana, ki ga je Jože Dolmark 
poetično imenoval Pittur vagante, 
bo potekala v dveh delih: skozi 
veliko pregledno razstavo v 
letu 2015 in z dokumentarnim 
filmom, katerega nastajanje se 
bliža koncu. Snemanje, ki se je 
pričelo prve dni aprila, se je, kot 
povedano, zaključilo 3. junija. 
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Ob logistični podpori Turističnega 
društva Občine Šempeter-Vrtojba 
je ta dan snemalna ekipa posnela 
uvodne in zaključne kadre igranega 

dela tega ‘film noir’. Ob 19. uri 
so tako kamere najprej zabrnele 
na Vrtojbenskem polju nasproti 
asfaltne baze. Kasneje zvečer pa so 

se ustvarjalci preselili na šempetrski 
trg, kjer je potekalo še nočno 
snemanje. 

Kot pravi producent Bojan Maraž, 
“dokumentarni film nima namena, 
da bi ustvarjal naracijo o bivanju 
osebe in njegovih prigod v danem 
času in prostoru. Vse prej nas 
zanima, čemu razkorak med 
osebnostjo, njegovo pojavnostjo 
v družbi in času in kako to, da 
so njegova dela četudi mestoma 
prikrita z vizualno metaforo laži, še 
vedno tako v razkoraku z njegovim 
ustvarjalcem ... ali pa morda ne? 
Postavljamo si vprašanja, kje se 
Slavc srečuje s širšim evropskim 
slikarstvom. Kje so elementi njegove 
pripovedi in kako so se ti izoblikovali 
v njemu lastno avtohtono likovno 
pripoved. Zanima nas sporočilo 
človeka, ki je razpolagal z velikim 
naborom znanja in podatkov.”

Premierna projekcija, ki bo film 
predstavila javnosti, je načrtovana 
za jesen. Celoten projekt pa sta 
podprli Mestna občina Nova Gorica 
in Občina Šempeter-Vrtojba, vanj pa 
že pomembno vstopajo tudi drugi 
sponzorji.

Mateja Poljšak Furlan
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Vrtojbenski posebnež Ivan Jedrlinič

Vrtojba, tako imenovana “dolga vas”, 
po prvi svetovni vojni imenovana 
tudi “Vertoiba in Campisanti”, ima 
svojo zelo zanimivo zgodovino 
in kulturno dediščino, ki so jo 
ustvarjali posamezniki in skupine. 
Vas  živi svoje mediteransko 
življenje, njeni prebivalci so 
marljivi in delovni ter mnogokrat 
“puntarski” in ustvarjalni. Poiskati 
in predstaviti nekoga, ki izstopa 

iz povprečja ni enostavno, je pa 
velik izziv. Večina ustvarjalcev je 
amaterjev, ki poleg svojega dela, dela 
na polju in vrtovih, v prostem času 
izraža svojo kulturno ali drugačno 
ustvarjalnost, ki jim je prirojena. 
Tak je Ivan Jedrlinič, katerega lahko 
imenujemo tudi “vaški posebnež”. 
Od malih nog se razdaja na odru, na 
prireditvah kot igralec, povezovalec, 
voditelj, ustvarjalec, pisec, humorist. 
Še bi lahko našteval in do konca 
razgalil njegovo umetniško dušo. Po 
poklicu je sicer agronom, po očetu 
Dalmatinec in po materi Vrtojbenc. 
Ustvaril si je družino in je oče treh 
otrok. Poznamo ga kot prodajalca 
jajc, rib, zelenjave, kot kmetovalca 
in ljubitelja narave. O sebi pravi, da 
ga pozna sleherni prebivalec Vrtojbe 
in bližnje okolice, saj ne mine 
dogodek brez njegovega sodelovanja 
v različnih vlogah. Na odru in v 
gledališču je že preko 40 let. Začel je 
v Vrtojbi, ko so mlade in nadobudne 
igralske talente seznanjali z 
gledališko umetnostjo Emil Aberšek, 
Iztok Jereb in Milan Vodopivec. Z 
Vrtejbnsko igralsko kompanijo je 
nastopil v predstavi pod režisersko 
taktirko Doris Jarc, Družinske 
skrivnosti ali pa je resnica res tako 
boleča in prejel posebno priznanje 
za najboljšo stransko vlogo od 
Javnega sklada Republike Slovenije 
za kulturo. Tudi na Linhartovem 
srečanju gledaliških skupin je 
prejel priznanje za najboljšo moško 
stransko vlogo Tabajakovca v igri 
Gugalnik v izvedbi Prosvetnega 
društva Štandrež – dramski odsek v 
režiji Jožeta Horvata. “Zame so vsa ta 
priznanja potrditev mojega delovanja 
in izpopolnjevanja na tem področju.” 
Ivan je tudi prejemnik občinske 
nagrade Občine Šempeter-Vrtojba.

Ivan igra v različnih igralskih 
skupinah. Različne vloge ima v 
gledališču v Štandrežu. Igra v 
Gugalniku, Kaj bodo rekli ljudje, 
Zbeži od žene, Cvetje hvaležno 
odklanjamo, Štirje letni časi, 
Trije vaški svetniki in še bi lahko 
naštevali. Nastopal je tudi v filmu 
o bratih Rusjan na Rojcah pri 
Štandrežu. Danes je igralsko aktiven 
tudi na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje  v Solkanu v gledališki 
skupini Face, kjer režira Milan 
Vodopivec predstavo Čakalnica. 

Predstava je polna humorja iz našega 
vsakdana. Ivan se pojavlja tudi v 
samostojnih vlogah, kjer zabava 
udeležence raznih srečanj kot poštar 
Pepe ali prodajalec zelenjave.

V Vrtojbi je Ivan Jedrlinič poznan 
tudi kot pevec v Mešanem pevskem 
zboru, sodelavec Društva žena, 
kjer predstavljajo stare običaje in 
kulinarične posebnosti Vrtojbe. 
Je predsednik Kulturnega društva 
Tojva, ki se ukvarja predvsem 
s kulturno dediščino in izdajo 
časopisa Tojva. Sam sodeluje 
kot avtor domiselnih humornih 
prispevkov.

Ivan je še poln idej in načrtov. O tem 
razmišlja, ko na Vrtojbenskem polju 
skupaj s hčerkami “obriva” česen in 
čebulo ter ob kozarčku predebatira 
s sosedi in sovaščani tudi o politiki, 
kjer najde ideje za svoje humorne 
vložke v sedanjih in bodočih 
predstavah. “Ivan je car”, pravijo 
mladi, ki ga prepoznajo po košatih 
brkih in belem klobuku.

Dominik Soban
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Kadar se na Vrtojbensko-biljenskih 
gričih dirka v zelo mokrih, blatnih 
razmerah, ko so očala odveč že po 
polovici prvega kroga, takrat se 
kolesarji napol miže prebijajo po 
progi in si v cilju z vodo izpirajo 
oči, polne drobnega, ostrega 
kremenčevega peska … Tudi na 
velikonočni ponedeljek je bilo na 
robu Vrtojbe tako na letošnji drugi 
dirki pokala Slovenije. V organizaciji 
društva Deš Fleš se je dirke Griči XC, 
kljub slabemu vremenu, udeležilo 
226 tekmovalcev iz Slovenije, 
Hrvaške, Italije in Avstrije.

V dirki članov se je Boštjan 
Hribovšek tokrat oddolžil klubskemu 
kolegu Gregorju Krajncu (oba Calcit 
bike team), ki ga je za las premagal 
prejšnji konec tedna v Mekinjah. 
Razlika med njima je tokrat po uri 
in 20 minutah dirke znašala pičlih, 
a odločilnih 16 sekund. V absolutni 
konkurenci članske dirke je bil zopet 
tretji Mitja Tancik (Energijateam.
com), peterico pa sta zaključila 
Blaž Pristovnik (Orbea Geax) 
in italijanski mlajši član Davide 
Nardei (Trivium Lee Cougan).
Na začetku dirke je šlo dobro tudi 
domačinu aktualnemu državnemu 
prvaku Matjažu Budinu (Orbea 
Geax), ki pa je zaradi tehničnih težav 
odstopil! V veteranski konkurenci 
so nastopili kar trije člani domačega 
Deš Fleša! Prav v dirki veteranov je 
bil najhitrejši domačin Mitja Černe 
(Deš Fleš), ki je povedel v kategoriji 

veteranov 1, a s predrto gumo ni 
prišel do cilja. Pobudo je prevzel 
njegov klubski kolega Aleš Boškin, 
ki pa je proti koncu omagoval in ga 
je v zadnjem krogu prehitel Damjan 
Utranker, sicer mojster monocikla. 
Primož Gulin specialist za maratone 
(Deš Fleš ) se je takoj po štartu tudi 
držal vodilnih, a je v tretjem krogu 
dobil defekt in prišel v cilj kot 11., 
pri veteranih 2. Med članicami je 
dvoboj na čelu dobila Nina Homovec 
(Orbea Geax) pred Tino Perše (Calcit 
bike team), dobro se je držala tudi 
tretjeuvrščena italijanska veteranka 
Samira Todone. Ana Zupan 
(Energijateam.com) je grdo padla 
in z zlomljenimi rebri končala v 
šempetrski bolnišnici.
 
Kljub dežju je domači klub izvedel 
perfektno dirko, tekmovalci so bili 
z novo še bolj atraktivno progo 
zadovoljni. Kljub dežju je prišlo 
v štartno ciljni prostor kar veliko 
navijačev navijat za člane domačega 
društva!

Na koncu bi se radi zahvalili 
za pomoč pri organizaciji dirke 
vsem sponzorjem ter Krajevnemu 
odboru Vrtojba, KŠTM-ju in Občini 
Šempeter-Vrtojba! Osebno bi se rad 
zahvalil županu Milanu Turku, ki je 
kljub dežju prišel podeljevat nagrade 
tekmovalcem v Elitni kategoriji!

Primož Gulin, 
Deš Fleš

Fotografija je bila posneta leta 1922, 
ko je v Vrtojbi potekala prva dirka 
s kolesi in to prav na velikonočni 
ponedeljek. O teh dirkah je velikokrat 
govorila tudi pokojna Fema s Čuklja, 
zato želi Društvo Deš Fleš to tradicijo 
nadaljevati.

Peter Vesel (2. mesto v kategoriji Veterani II) (že petkrat se je udeležil tekmovanja Cape Epic v Južni Afriki).

Kljub slabemu vremenu uspešno izvedena 
dirka GRIČI XC
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Nogometaši iz Vrtojbe v letih 1946−1963

Nogometne ekipe so nastale tudi v 
sosednjih krajih: Šempetru, Mirnu, 
Biljah … Iz teh ekip je leta 1947 
nastala združena ekipa NK Gorica – 
Šempeter. Stadion v Šempetru je za 
vrsto let postal središče športnega 
dogajanja na Goriškem. Objekt iz 
časov pred drugo svetovno vojno, 
namenjen otrokom padlih italijanskih 
pilotov, je bil dobro izhodišče za 
uspešno delovanje kluba. 

Ekipa iz Vrtojbe pred tekmo, leta 1953/54, s klubsko ekipo v Šempetru. Sosedski 
obračun je bil odigran v okviru praznika s tombolo. Tekmo so “Vrtejbnci“ 
izgubili z rezultatom 1:0. Žibernik Marjan, Lasič Kamilo (“K’blče“), Batistič 
Alojz (“Bojza“), Mermolja Edi (“Čine“), Gorjan Jordan (“Bonč“), Gorjan Kamilo 
(“Mufič“), Vodopivec Jože (“Može“), Markič Ivan (“Biča“), Gulin Alojz (“Crnac“), 
Fratnik Damjan, Arčon Rugero – kapetan ekipe.

Finale pokala maršala Tita za Slovenijo – Ljubljana 29. 11. 1958, Odred:Gorica  
2:0. V ekipi je nastopilo 7 igralcev iz Vrtojbe. Igralci Gorice so v svetlejših dresih, 
od leve stojijo: Mozetič Emil – “Emilček“, Krajnik Cveto, Kogoj Ivan – “Jovič“, 
Mermolja Edi, Faganel Ivan – “Ivič“, Gorjan Kamilo; čepijo: Gulin Alojz, Pignatari 
Igor, Mozetič Anton – “Tonca“, Žibernik Marjan, Markič Ivan – “Biča“.
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V času 1948−1950 je tudi v Vrtojbi 
zraslo nogometno igrišče. Zgrajeno s 
prostovoljnim delom, na 
mestu, kjer danes stoji šola, je nekaj 
časa služilo domačinom. Domača 
ekipa Vrtojbe je na tem igrišču 
odigrala nekaj tekem s sosednjimi 
ekipami, znana je tekma z Novo 
Gorico 1:1.

Ekipa, sestavljena iz igralcev iz 
Vrtojbe, je v tem obdobju odigrala več 
tekem s sosednjimi ekipami iz:
Bilj, Mirna, Ajdovščine, Renč, 
Anhovega, itd., večina tekem je bila 
odigranih na igrišču v Šempetru.
          
O zanimivostih dogajanja v nogometu 
v Šempetru in posledično v Vrtojbi, 
na igrišču in izven njega, zna veliko 
povedati Lojze Gulin, ki je prišel 
v klub v letu 1948. Od leta 1953 
je redno igral v članskem moštvu, 
vztrajal je do leta 1963, ko se je 
nogometna ekipa preselila v Novo 
Gorico.

Izjemne spomine na tiste čase imata 
tudi Marjan Žibernik in Kamilo Lasič.
Poleg omenjenih igralcev na 
fotografiji je še veliko  drugih igralcev 
iz Vrtojbe igralo pomembno vlogo 
v ekipah kluba v Šempetru. Med 
najbolj znanimi imeni mlajših 
generacij so še: Ivo Faganel, Emil 
Mozetič, Franjo Anič in drugi.

Odpira se zanimivo razmišljanje o 
možnostih za temeljitejšo proučitev 
delovanja Nogometnega društva 
v Šempetru v času od 1947 do 
1963. Obdobje je zanimivo tako po 
rezultatih, izjemno zanimivih 
spominih še živečih igralcev, kot 
tudi po vlogi in vplivu, ki sta ga 
“nogomet in igrišče za bolnico’’ imela 
na športno in družbeno dogajanje v 
kraju in okolici.

Vojko Orel

Vrtojbenci so igrali nogomet tudi 
pred drugo svetovno vojno v ekipah 
sosednjih krajev, predvsem v
mirenski Adrii. Doma so lahko igrali 
na domačem igrišču v ‘’Javi’’. Po 
koncu II. svetovne vojne je ekipa 
‘’Vrtojbencev’’ odigrala svojo prvo 
tekmo leta 1946 v Štandrežu (igrišče 
na Campagnuzzi), kraju, s katerim je 
bila Vrtojba najtesneje povezana.
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Zapuščina dr. Jožeta Andlovica 

V Pokrajinskemu arhivu v Novi 
Gorici smo v preteklem letu 
prevzeli v hrambo zapuščino 
zdravnika in alpinista dr. Jožeta 
Andlovica, ki je zadnjih 50 let z 
družino živel v Šempetru pri Gorici. 
Zahvala gre njegovi ženi Darinki 
Andlovic, ki se je odzvala našemu 
vabilu in zapuščino pokojnega moža 
izročila arhivu, kjer bo na razpolago 
raziskovalcem sedanjih in bodočih 
rodov.

Zadovoljni smo, da se vse več 
posameznikov zaveda pomena 
gradiva, ki so ga ustvarili ali so 
jim ga zapustili predniki ter so 
ga pripravljeni izročiti ustrezni 
instituciji. Še vedno se namreč 
prevečkrat zgodi, da se zapuščine 
porazgubijo ali uničijo. 

Dr. Jože Andlovic je bil rojen 
12. novembra 1923 v Ljubljani. 
Po maturi in vojni vihri, ki jo je 
hudo ranjen čudežno preživel, 
kar opisuje v knjig Skozi sotesko 
druge svetovne vojne, je doštudiral 
na medicinski fakulteti in kot 
mlad zdravnik dobil prvo službo 
na Mostu na Soči. Čez nekaj let 

se je preselil v Šempeter in do 
upokojitve leta 1980 delal kot kirurg 
v tamkajšnji splošni bolnici.

Globoko predan Hipokratovi prisegi 
je njena humana načela združeval 
z delovanjem v gorah, v katere 
je neizmerno rad zahajal. Bil je 
aktiven alpinist, gorski reševalec v 
GRS Tolmin ter kot član Planinskega 
društva Nova Gorica gorski vodnik. 
Zaslužen je tudi za oživitev 
alpinističnega odseka, v katerem so 
se kalili najboljši mladi novogoriški 
alpinisti. Že v zrelih letih je bil 
kot zdravnik in alpinist izbran 
za člana prvih jugoslovanskih 
himalajskih odprav JAHO II na 
Kangbačen leta 1965, JAHO III na 
Anapurno II leta 1969 in JAHO 
V ponovno na Kangbačen leta 
1974. Leta 1969 je kot inštruktor 
sodeloval v Kunaverjevi šoli za 
nepalske vodnike v Manangu, leta 
1980 pa se je kot vodja zdravniške 
ekipe udeležil italijansko-nepalske 
odprave na Everest. Pri 59 letih se 
je leta 1982 udeležil prve primorske 
alpinistične odprave na Aconcaguo. 
Meje zdravniške oskrbe je pomaknil 
visoko nad bazni tabor, svoj višinski 
rekord kot alpinist pa je dosegel z 
osvojitvijo vrha Anapurne IV (7225 
m). Med večinoma precej mlajšimi 
člani odprav je bil izjemno cenjen 
zdravnik in tudi tovariš, ki je z 
zrelostjo, mirnostjo in kančkom 
humorja omilil marsikatero hudo 
situacijo. 

Dr. Andlovic je umrl 1. oktobra 
2011. V njegovi zapuščini poleg 
osebne dokumentacije (matični 
dokumenti, osebni dokumenti, 
članske izkaznice, šolska spričevala, 
diploma, korespondenca, čestitke, 
sožalja) večji del obsega prav 
gradivo, povezano z odpravami, 
ki se jih je udeležil. Med njimi so 
najpomembnejši dnevniški zapiski 
z odprav na Kangbačen, zapiski 
ekspedicijskega zdravnika odprave 
na Anapurno, ambulantna knjiga 
odprave na Kangbačen 1965 in 
drugi zapisi o delu zdravnika na 
odpravah ter rokopis knjige Skozi 
sotesko druge svetovne vojne. 
Ohranjene je nekaj korespondence 
s kolegi iz alpinističnih vrst ter 
drugimi korespondenti. Zelo 
bogata je serija diapozitivov z 
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Razglednica Petra in Pavla Podgornika 
z odprave na Lotse leta 1981.

Dr. Andlovic v Merića Kuku leta 1949.

Dr. Andlovic na odpravi na Anapurno 
1969.

odprav, katerih član je bil, in 
šole v Manangu, prav tako pa je 
precej diapozitivov obiskov gora 
v domovini in sosednjih državah. 
Diplome in priznanja različnih 
društev in organizacij (Planinske 
zveze Slovenije, Planinske zveze 
Jugoslavije, Planinskega društva 
Nova Gorica, civilne zaščite, GRS 
…) zgovorno kažejo na pomen in 
zasluge dr. Andlovica. 

Gradivo je spravljeno v 5 arhivskih 
škatlah, 1 mapi in 4 kovčkih 
za diapozitive. Nekaj osebnih 
predmetov je ga. Andlovic izročila 
Goriškemu muzeju, nekaj gradiva 
pa je še obdržala za spomin.

Metka Nusdorfer Vuksanovič
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5. aprila je v Mladinskem centru Vrtojba potekala združena 11. Šempetrsko-

vrtojbenska salamijada in briškuljada, ki so jo organizirali OZVVS Veteran, Sekcija 

Šempeter-Vrtojba ter Krajevna odbora Šempeter in Vrtojba. Letos je bil odziv 

nad pričakovanji, saj se je za naziv najboljše salame potegovalo kar 18 vzorcev, 

tekmovanja v briškuli pa se je udeležilo 15 ekip.

Medtem ko so potekali prvi izločevalni boji v briškuli, je petčlanska komisija 

ocenjevala prijavljene vzorce salam. Ostali obiskovalci so med čakanjem lahko 

poizkusili slasten pečen pršut in kruh iz krušne peči. Seveda tudi dobre kapljice 

ni manjkalo. Po končanem ocenjevanju je sledila razglasitev rezultatov in pokušina 

vseh vzorcev.

Zmagala je salama, ki jo je prijavila skupina pod imenom “Čistilna naprava”. 

V nadaljevanju so potekali še končni dvoboji v briškuli in finale, ki je določil 

zmagovalca. Tokrat so bili to predstavniki OZVVS Veteran. Najboljšim sta čestitala 

župan Milan Turk in predsednik sekcije veteranov, Janko Lutman, ter jim izročila 

priznanja, pokale in praktične nagrade. 

Miloš Vižin

12. in 13. aprila je v Beli cerkvi na Dolenjskem potekalo 4. Državno tekmovanje v ocenjevanju kruha, kjer se je pomerilo 170 kruhov iz vse Slovenije. Na to tekmovanje je Ida Mermolja iz Vrtojbe poslala velikonočni masleni kruh – pinco, narejen po receptu njene tašče. Sodelovala je kot edina Primorka in se izvrstno odrezala, saj je zanj prejela zlato priznanje. Že meseca februarja pa je sodelovala na državni razstavi, ki je prav tako potekala na Dolenjskem in pri ocenjevanju pletenic prejela bronasto priznanje. Kot kaže, so Dolenjcem njene dobrote pisane na kožo, saj je teden dni kasneje na razstavi in ocenjevanju kruha iz različnih vrst žit, ki je potekala v Škocjanu, prejela kar dve zlati priznanji: za pšenični bel kruh z olivami in masleni kruh – pinco. Čestitke tudi iz našega uredništva.
BS

24. aprila smo v Šempetru, v enoti vrtca Mavrica, predstavniki 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba slavnostno podelili otroške dežne plašče. 
Namenjeni so predšolskim otrokom vseh enot vrtcev Osnovne 
šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici. S to gesto smo želeli 
otroke spodbuditi, da bi se zdravo in varno gibali v prometu 
tudi takrat, ko ni sonca, ko je bolj temačno ali celo deževno. Ko 
jih bomo torej videli na cesti oblečene v rumene dežne plašče, 
bodo sijali kot sonce in tako bomo nanje še posebej pozorni. 
Otroci so nam skupaj s svojimi vzgojiteljicami pripravili 
kulturni program. Povabilu na prireditev sta se odzvali tudi 
ravnateljica OŠ Ivana Roba, Slavica Bragato, ter pomočnica 
ravnateljice za vrtce, Larisa Ambrož. Za uspešno sodelovanje se 
obema zahvaljujemo.

TA, Foto: Primož Barle
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Postavljanje mlaja za praznik dela je v vrtcu Sonček  postalo 

že tradicija. Tudi letos smo želeli praznično pričakati praznike. 

Postavili smo otroški mlaj, z otroki smo spletli venec, ga 

okrasili, Dejan iz KŠTM Šempeter-Vrtojba pa nam je pomagal 

pri postavljanju. Krajevnemu odboru Vrtojba pa gre zahvala, ker 

nam vsako leto priskrbi drevo za mlaj. 

Vrtec Sonček

Kot vsako leto so tudi letos v počastitev 1. maja, praznika dela, 
v občini Šempeter-Vrtojba postavili štiri mlaje, na katerih, kot 
se tudi spodobi, je plapolala slovenska zastava. Pripravljanje 
mlajev je tudi letos potekalo kot nekoč, le postavljanje je 
ponekod poenostavila mehanizacija. Koliko dobre volje in dela 
je potrebno, da slovenska trobojnica zaplapola na vrhu mlaja, 
pa vedo povedati 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

10. maja se je na Trgu Ivana Roba v Šempetru 

odvijala dobrodelna prireditev za pomoč 

malemu Reneju, ki se je rodil z deformacijo 

nogice. Zdravniške napovedi v Sloveniji niso 

bile nič kaj obetavne, saj so kot edino možno 

rešitev predlagali amputacijo. Renejevi starši 

pa niso obupali. Vodila jih je neizmerna 

volja in želja, da naredijo vse, da se začne 

njegova nogica s pomočjo operacije v tujini 

normalno razvijati. Moči je združila skorajda 

vsa Slovenija, med drugim tudi v Šempetru. 

Organizatorji se zahvaljujemo vsem, ki so se 

odzvali in tako omogočili boljšo prihodnost 

Reneju. Zbranih je bilo namreč kar 2678 

evrov! Tudi iz našega uredništva želimo, da bi 

operacija, ki se bo izvedla 20. junija v Milanu, 

kar najbolje uspela. 

(Na sliki odbojkarska reprezentanca, ki je 

prinesla svoj prispevek, in predaja zbranih 

sredstev Renejevemu očetu). 

BS

21. maja je bilo pred Coroninijevim dvorcem še posebej pestro 
in razigrano. Na tradicionalnem zaključnem koncertu so se 
predstavili mladi glasbeniki, ki svoje znanje pridno bogatijo 
na Podružnični glasbeni šoli v Šempetru. Nastopili so tako 
solistično kot v komornih zasedbah oziroma pihalnem orkestru 
in za občinstvo pripravili kar 26 točk. Ob tej priložnosti se je v. 
d. ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica, Sandi Vrabec, zahvalil 
Občini in županu za vso podporo ter sodelovanje.MPF, Foto: Tomaž Nemec
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Pomladni petki - koncertni ciklus v Mladinskem centru Vrtojba 
Ciklus koncertov v organizaciji KŠTM Šempeter-Vrtojba in KUD 
Morgan je v treh koncertnih večerih od 21. marca do 23. maja 
obiskovalcem ponudil energijo vrhunskih, izključno primorskih 
izvajalcev kantavtorske, worldmusic, etno in jazz glasbe. Na 
treh koncertnih večerih so se predstavili Drago Mislej – Mef 
in NOB, Andrej Pirjevec Group ter Kombo B, pod vodstvom 
priznanega tolkalca in avtorja Zlatka Kaučiča. Koncertni ciklus 
bomo nadaljevali jeseni, saj si prizadevamo, da bi Mladinski 
center Vrtojba zapolnili tudi s kakovostnim koncertnim kulturnim programom.
Aleš Bajec

25. maja smo člani Dramske sekcije Kulturno umetniškega 
društva Šempeter s predstavo “Čaj za dve” gostovali v 
Kulturni dvorani v Renčah. Šlo je za dobrodelno predstavo v 
organizaciji naše Dramske sekcije, Društva za kulturo, turizem 
in razvoj Renče in KS Renče. Ves denar, ki se je ob tem zbral 
s prostovoljnimi prispevki namesto vstopnine, smo namenili 
malemu Reneju iz Renč, ki potrebuje zdravljenje v tujini. 
Verjamemo, da smo s tem tudi mi malce pripomogli, da bo 
deček lažje zakorakal v življenje.

Sandra Devetak

V Dnevnem centru – ŠENT (Šempeter pri Gorici) v sklopu svojih rednih 

dejavnosti organiziramo različna srečanja, dogodke, izobraževanja in delavnice 

ter se povezujemo z lokalno skupnostjo. Marca smo povabili starejše iz CDAS 

Šempeter pri Gorici, kjer smo v dobrodelnem duhu izdelovali ribice. V zraku 

je bilo čutiti tisto skupno energijo, skupen zagon, voljo narediti nekaj dobrega, 

podariti ribice Medobčinskemu društvu prijateljev mladine za Goriško, tako da 

so bile ribice “hipoma” pripravljene za vseslovensko prostovoljsko akcijo “5. dan 

za spremembe”. Ves izkupiček od prodanih ribic je bil namenjen letovanju otrok 

iz socialno ogroženih družin. 13. maja pa so se nam pridružili osnovnošolci iz 

3. a in 3. b razreda OŠ Ivana Roba, ki so v okviru kreativne delavnice izdelovali 

knjižna kazala. Otroci so z navdušenjem rezali, lepili, sestavljali, itd. in nastale 

so številne čudovite umetnine. Presenetili so nas s svojim pevskim nastopom, 

mi pa smo jih obdarili s pisanimi bonboni. S skupnim ustvarjanjem smo drug 

drugemu polepšali dan.

Margerita Humar

Župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk je v začetku junija, v Coroninijevem dvorcu tako kot vsako leto, z veseljem sprejel najboljše učenke, učence ter športnike in kulturnike ter jim čestital za njihove dosežke. Nekaj več kot trideset mladih, ki jih je župan obdaril, se ne odlikuje le na učnem področju, ampak so aktivni in uspešni tudi na mnogih drugih področjih: na različnih šolskih tekmovanjih in na športnem, glasbenem, plesnem in drugih področjih. In zato si vsekakor zaslužijo vso našo pozornost in iskrene čestitke.
Ksenija Ušaj

Ekipa Pikado klub Hrabri miški iz Šempetra pri Gorici, ki 

tekmuje za Okrepčevalnico Saloon Biškut je v sezoni 2013/2014 

osvojila 1. mesto v B-ligi goriške regije in se s tem uvrstila na 

zaključni turnir za prvaka Primorske, ki je potekal 7. junija v 

Sežani.

Hrabri miški so brez težav opravili z vso konkurenco in 

se zasluženo veselili zmage in naslova Prvak Primorske v 

elektronskem pikadu. 

Tatjana Panjtar
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Šempeter pri Gorici nadvse uspešno gostil 
14. Srečanje Šempetrov 

Lepega, sončnega in vročega 7. 
junija je bilo v Šempetru pri Gorici 
še posebej živo. Kraj in okolico je 
napolnilo skoraj 800 obiskovalcev, 
ki so se udeležili tokratnega že 
štirinajstega Srečanja Šempetrov. 
Gre za tradicionalno srečanje krajev 
ali župnij, ki nosijo ime po apostolu 
Petru. Tovrstna povezovanja so se 
začela leta 2000 na pobudo treh 
Šempetrov: pri Gorici, v Savinjski 
dolini in Otočca. Postopno so se 
jim pridružili še Piran, Bistrica 
ob Sotli, Pivka, Špeter Slovenov v 
Beneški Sloveniji in Sv. Peter na 
Kronski gori. Šempeter pri Gorici 
je prireditev gostil že dvakrat: 
leta 2003 in 2006. Tudi tokrat je 
bila organizacija tega obsežnega 
dogodka zaupana Krajevnemu 
odboru Šempeter pri Gorici, ki je v 
sodelovanju s številnimi društvi in 
posamezniki pripravil nepozabno 
srečanje. 

Začelo se je že dopoldan. Goste so 
ob prihodu pričakali spremljevalci, 
ki so jih popeljali na Trg Ivana 
Roba. Zbrane so pred župnijsko 

cerkvijo sv. Petra naprej pozdravili 
predsednik Krajevnega odbora 
Šempeter, Marjan Velišček, župan 
Milan Turk ter domači župnik Janez 
Kavčič. Po krajši degustaciji domačih 
dobrot in dobre kapljice ob vižah 
v izvedbi Goriških harmonikarjev 
BEsAs so se obiskovalci najprej 
sprehodili po bližnji okolici, kjer so 
si lahko ogledali župnijsko cerkev, 
Coroninijev dvorec in razstavo o 
nekdanji tukajšnji plemiški rodbini 
Coronini ter manjši muzejski zbirki 
Društva soška fronta Nova Gorica 
in Veteranov. Glavno druženje pa 
je sledilo po kosilu, ko so bile zanje 
organizirane številne dejavnosti. 

Nekateri so si izbrali izlet, ki jih je 
popeljal na ogled Goriškega gradu 
v sosednjo Gorico, Trga Evrope v 
Novi Gorici in Frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici z 
grobnico Bourbonov. Ljubitelji hoje 
v naravi so se udeležili pohoda, ki je 
popeljal med valovite Vrtojbensko-
biljenske griče. Pot jih je najprej 
vodila po trim stezi s postankom 
in ogledom spominskega obeležja 

na Sv. Otu, kjer jih je čakalo 
okrepčilo, ki se je še kako prileglo 
v tem vročem poletnem dnevu. 
Nato pa so nadaljevali do vojaškega 
Stražarskega stolpa na Vrtojbenskem 
polju. Tisti, ki jim je bilo ljubše 
druženje, in teh je bilo več kot sto, 
pa so se sprehodili po poti, ki so 
jo organizatorji poimenovali Od 
domačije do domačije. Gostje so se 
najprej ustavili na kmetijah Šprvent 
in Koglot v Vrtojbi, ki sta poskrbeli 
za prijetno druženje z ogledi kleti 
in degustacijo vina. Nato pa so odšli 
do Biotehniške šole v Šempetru, 
kjer so si ogledali njihove prostore, 
vključno s torklo. Obisk so zaključili 
z degustacijo vin in oljčnega olja iz 
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Občinske 
grče

Črna murva

Črna murva je listopadno drevo 
iz družine murovk z užitnimi 
črnimi plodovi, ki izvira iz 
jugozahodne Azije in Male Azije. 
Znanstveno ime je “Morus nigra”. 
Drevo lahko zraste do višine od 
10 do 15 metrov. Iz murvinih 
plodov se izdeluje marmelada ali 
sirupi. Črno murvo so uporabljali 
za gojenje sviloprejke, je pa manj 
primerna za sviloprejke kot bela 
murva. Drevo dobro prenaša 
sušo in mraz. Razmnožuje se s 
semeni, potaknjenci, grebenicami 
in cepljenjem.  Ta na sliki je stara 
preko 100 let in jo lahko vidite na 
Vrtojbenskem polju.

Platana

Drevo, ki zraste od 30 do 50 
metrov visoko. Drevo je valjasto 
in pokrito s svetlo skorjo. Platana 
je samorasla in jo najdemo v 
zmernem pasu zahodne Azije 
in v južni Italiji ter na Siciliji. 
Uspeva na rodovitnih vlažnih 
tleh. Rada ima svetla mesta, 
razmnožuje se s semeni in s 
podtaknjenci. Les je svetel in 
srednje trd, gospodarsko ni 
pomembna vrsta, zato jo zasajajo 
v parkih, ker ima hitro rast. 

Platana na sliki je nekoč 
delala senco navijačem, zlasti 
navijačicam, v športnem parku 
na nogometnem igrišču v 
Šempetru pri Gorici. Premer te 
platane je približno 2,30 metra. 
Poznavalci pravijo, da je stara 
preko 100 let.

Dominik Soban

šolske kleti ter kulinaričnih dobrot, 
ki so jih pripravili tamkajšnji dijaki. 

Sočasno z izleti in pohodi so 
na različnih lokacijah v občini 
potekale številne športne igre. 
Ekipe so se pomerile v skvošu, 
malem nogometu, odbojki na mivki, 
špljakah, šahu, košarki, balinanju, 
badmintonu, namiznem tenisu, 
tenisu in pikadu. Med seboj so se 
v znanju in veščinah pomerili tudi 
gasilci. Ekipe našega Šempetra so 
nastopile nadvse uspešno in s petimi 
zmagami, tremi drugimi in enim 
tretjim mestom prinesle našemu 
kraju skupno zmago. Med seboj so se 
v lokostrelstvu pomerili tudi najvišji 
predstavniki vsakega Šempetra, kjer 
je župan Milan Turk osvojil odlično 
tretje mesto.

Aktivnosti so potekale vse do 18. 
ure, ko so se vsi ponovno zbrali v 
Športnem centru HIT. Tam je po 
večerji sledila sklepna slovesnost 
s podelitvijo nagrad, ki sta jo 
uvedli igralki gledališke sekcije 
Kulturno umetniškega društva 
Šempeter, s svojo radoživostjo 
in energijo pa popestrile mlade 
pevke in pevci Mladinskega zbora 

Šempeter-Vrtojba, pod vodstvom 
Mojce Maver Podbersič. Ob tej 
priložnosti je predsednik Krajevnega 
odbora Šempeter predal zastavo 
organizatorju naslednjega srečanja, 
ki bo pri Svetem Petru v Piranu. 
Nato se je druženje, zabava in ples z 
ansamblom Zvita feltna nadaljevala 
pozno v noč.

Skratka: ves dan je bilo vzdušje 
prijetno in nepozabno. Zato je 
skrbela ekipa skoraj stotih ljudi, 
članov različnih društev in 
posameznikov, ki jih je Krajevni 
odbor Šempeter povezal s skupnim 
ciljem: pripraviti srečanje, ki bo 
vsem še dolgo ostalo v spominu. 
Prav vsakemu izmed njih gre 
posebna zahvala za trud, posebej pa 
vodji prireditve, Marjanu Veliščku, 
in njegovi namestnici, Lavri Fon, ter 
vodji projekta, Stanislavu Črviču.

Mateja Poljšak Furlan
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Varni in še bolj varni
Ker v spomladanskem času nikoli 
ne vemo, kdaj nas bo presenetil 
dež, smo se predstavniki Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Šempeter-Vrtojba 
odločili, da predšolskim otrokom 
vseh enot vrtcev Osnovne šole Ivana 
Roba Šempeter pri Gorici podelimo 
otroške dežne plašče, ki jih bodo 
kasneje uporabljale tudi druge 
generacije. S to gesto smo želeli 
otroke spodbuditi, da bi se zdravo in 
varno gibali v prometu tudi takrat, 
ko ni sonca, ko je bolj temačno ali 
celo deževno. Ko jih bomo torej 
videli na cesti oblečene v rumene 
dežne plašče, bodo sijali kot sonce in 
tako bomo nanje še posebej pozorni. 

V mesecu aprilu smo na parkirnem 
prostoru za bolnišnico izpeljali 
tudi že tradicionalno prireditev 
“Varno na kolo”, ki se jo je letos 
udeležilo prek štirideset otrok. 
Le-ti so na kolesarskem poligonu 
pridobivali spretnostna znanja. Vsi 
so prejeli pohvalo za sodelovanje, 
najboljši pa so prejeli tudi praktične 
nagrade. Udeleženci so sodelovali 
tudi na otvoritvi kolesarske steze 
med zaselkom Mlini v Šempetru pri 
Gorici in državno mejo in jo tako 
tudi z veseljem prvi preizkusili. 

Istočasno je na prireditvenem 
prostoru potekala še prireditev 
“Voznik začetnik”, ki je bila 
namenjena voznikom začetnikom 

Rubrika “Občinske 
grče” bo predstavljala 
najstarejša, najmogočnejša 
in stara drevesa, ki so del 
hortikulturne dediščine 
Občine Šempeter-Vrtojba. 
Marsikaj se še najde, 
čeprav je I. svetovna 
vojna uničila skoraj vsa 
drevesa in rastlinje. Pišite 
nam, seveda brez slike in 
osnovnih podatkov ne bo 
šlo.

iz naše občine, ki sicer že imajo 
pridobljeno vozniško dovoljenje, 
vendar še niso opravili tečaja za 
dodatno usposabljanje za voznika 
začetnika. Preizkusili so se torej 
v spretnostni vožnji, prometnem 
znanju, … Pri izvedbi nam je s 
svojim avtomobilom pomagalo Avto 
Moto Društvo Gorica. Najboljši so 
bili nagrajeni z darilnim bonom 
za voznika začetnika, ki vključuje 
vadbo varne vožnje in skupinsko 
delavnico o varnosti cestnega 
prometa in psihosocialnih odnosih 
med udeleženci cestnega prometa. 
Nagrajeni so bili: Žiga Jarc, Martin 
Leban, Klemen Manfreda, Jelena 
Zlatković, Ana Faganel ter Andraž 
Konić. Vsem nagrajencem iskrene 
čestitke. 

V imenu članov SPV vam želim 
čim lepše in varnejše poletne dni. 
Preživite jih čim bolj aktivno. Nikoli 
pa ne pozabite, da smo za svojo 
varnost odgovorni v veliki meri prav 
sami. V naslednjem glasilu pa vas 
že čakajo nove didaktične igre, ki jih 
pripravljamo za najmlajše. 

Mag. Tanja Arčon,
predsednica Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba

Črna murva.

Platana.
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   JUNIJ

20. junij, 19.30
Zaključni nastop pianistke 
Eileen Bucik, iz razreda Davida 
Trebižana 
Coroninijev dvorec
Glasbena šola Nova Gorica

20. in 21. junij, 9.00–22.00 
Otroški Živ žav
Trg Ivana Roba  
KO Šempeter pri Gorici v 
sodelovanju z drugimi

21. junij, 17.00–22.00 
Obeležitev 20. obletnice Športnega 
društva Mark Šempeter
Trg Ivana Roba
Športno društvo Mark Šempeter

22. junij, 8.30–13.00
Šempetrski pohod in tek 
(4, 7, 10, 16, 22 km)
Start: Trg Ivana Roba
(Mednarodna prireditev bo 
organizirana v okviru pohodov 
FIASP)
Športno društvo Mark Šempeter

22. junij, 20.00
8 ženk – Kriminalka po motivih 
Roberta Thomasa, gledališka 
predstava v izvedbi Kulturnega 
društva “Zarja” Bilje
Vstopnina 6 EUR
Mladinski center Vrtojba 
KŠTM Šempeter-Vrtojba 

24. junij, 20.00
Slovesnost ob dnevu državnosti na 
Sv. Otu 
Sv. Ot
OZVV za Slovenijo “Veteran” Nova 
Gorica, Sekcija Šempeter-Vrtojba in 
Občina Šempeter-Vrtojba

26. junij, 20.00
Gospodična Špinačka, otroška 
gledališka predstava v izvedbi 
Društva ‘’Kot v pravljici’’ 
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

27. junij, 21.00
Vlado Kreslin z Big Band Nova in 
Singgirls, koncert
Trg Ivana Roba
KŠTM Šempeter-Vrtojba 

28. junij, 20.00
Prireditev ob prazniku sv. Petra
Nastopili bodo: Folklorna skupina 
Gartrož, Župnijski mešani pevski 
zbor Šempeter in Dramska sekcija 
KUD Šempeter
Dvorišče Župnijskega urada 
Šempeter pri Gorici 
Kulturno umetniško društvo 
Šempeter

29. junij, 9.00
Praznovanje sv. Petra
Trg Ivana Roba
Krajevni odbor Šempeter v sodelovanju 
z drugimi društvi

   JULIJ

2. julij, 19.00
Šahovska simultanka proti 
mednarodnemu šahovskemu 
velemojstru Aljoši Grosarju
Trg Ivana Roba 
KŠTM Šempeter-Vrtojba

2.  julij, 20.00
Otroški glasbeni program s Primožem
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

3. julij, 21.00
Mišo frajer, Janko hajer, komična 
monodrama v izvedbi Karla Čretnika 
(zgodba o tem, kako je Mišo Kovač 
posegel v življenje knapa Janka)
pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

4. julij, 21.00
Alenka Godec, koncert
pred Coroninijevim dvorcem, 
KŠTM Šempeter-Vrtojba

5. julij, 21.00
Večer irske glasbe in plesa
BogBards in Šola irskega plesa 
Ljubljana
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

6. julij, 20.00
Koncert ob stoletnici začetka I. 
svetovne vojne 
Vokalna akademija Ljubljana 
Coro filarmonico Trentino (Italija) 
Člani Orkestra Slovenske 
filharmonije 
Darko Vidic, bariton 
Martin Sušnik, tenor
Stojan Kuret, umetniški vodja in 
dirigent
Amfiteater Gradu Kromberk
Imago Sloveniae v sodelovanju s 
Kulturnim domom Nova Gorica

9. julij, 20.00
Plesni večer z nastopi plesnih skupin 
(Baletna šola NG, ProDance, M&N 
Dance Company, VIP DanceCompany 
in drugi) 
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

10. julij, 20.00
Soap opera, otroški spektakel z 
milnimi mehurčki v izvedbi Compania 
Teatro Scalzo – Genova (ITA) 
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

11. julij, 21.00
Tinkara Kovač, koncert
Pred Coroninijevim dvorcem 
KŠTM Šempeter-Vrtojba

Ali bo saniran 
namakalni sistem 
Vogršček? 

Veliko je polemik in razprav o 
namakalnem sistemu Vogršček, 
zlasti se to dogaja v poznem 
pomladanskem in v poletnem času, 
ko kmetijske kulture potrebujejo 
namakanje. Brez tega sistema lahko 
odpišemo marsikatero kulturo 
pa tudi razvoj kmetijstva na 
Vipavskem. Uporabnike moramo 
opozoriti, da gre pri vzdrževanju 
namakalnega sistema za dva ločena 
sistema. Upravljanje in vzdrževanje 
zadrževalnika Vogršček opravlja 
in izvaja Hidrotehnik, razvode 
in namakalno infrastrukturo pa 
vzdržuje Kmetijstvo Vipava. Po 
zagotovitvi Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje naj bi država zagotovila 4 
mio EUR za sanacijo infrastrukture 
na pregradi na Vogrščku. Dela naj bi 
se izvedla letos jeseni. S to sanacijo 
pa še ne bodo rešeni razvodi in 
hidranti. Za to plačujejo uporabniki 
minimalni znesek, tako da se zbere 
za vzdrževanje sistema nekaj čez 
40.000,00 EUR, kar ne zadošča niti 
za normalno delovanje sistema. 
Rešitev bi bili števci in plačilo za 
dejansko porabljeno vodo. Kdo naj 
to investira? Uporabniki, država ni 
zainteresirana.

Zagotovila so, da bo sistem v letu 
2014 deloval, seveda ponovno z 
redukcijami. Normalen pritisk v 
ceveh je nemogoče vzpostaviti 
zaradi veliko “odjemalcev na 
črno” in neplačnikov ter tudi 
zaradi nedelovanja črpališča v 
Mirnu. Sredstev za popravilo in 
ureditev lastništva pa ni. Odgovorni 
predlagajo, da se uredi lastništvo 
sistema Vogršček s prenosom na 
javno podjetje, država je itak slab 
gospodar, in s pomočjo evropskih 
sredstev pristopiti k sanaciji 
celotnega namakalnega sistema. Na 
ta način bi se uredil celoten sistem 
in rešeno bi bilo tudi financiranje 
preko plačila vzdrževalnine 
po dejansko porabljeni vodi. 
Kratkoročna rešitev pa je dvig 
odmere vsaj na 65,00 EUR/ha ter 
obračunom odmere za vzdrževanje 
sistema vsem “na črno” zgrajenim 
uporabnikom vode izven območja 
NR Vogršček.

Dominik Soban
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12. julij, 21.00
Moška copata, komedija v izvedbi 
AsTeater 
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

16. julij, 20.00
Čebelica debelica, otroška gledališka 
predstava v izvedbi Gledališča KU-
KUC
Pred Coroninijevim dvorcem 
KŠTM Šempeter-Vrtojba

17. julij, 21.00
Večer komorne glasbe, Orkesterkamp 
Bovec
Pred Coroninijevim dvorcem 
KŠTM Šempeter-Vrtojba

18. julij, 21.00
Zabava ob občinskem prazniku
Trg Ivana Roba
Občina Šempeter-Vrtojba

19. julij, 21.00
Večer glasbe in pripovedi s pravimi 
zgodovinskimi graščaki, z nami bodo 
gospa Eleonora, trubadur Leonhard, 
spletična Ernestina in vitez Borimir z 
gradu Struga na Dolenjskem
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

23. julij, 19.00
Poletni BreakDance izziv
mednarodno tekmovanje v 
BreakDancu
Trg Ivana Roba
KŠTM Šempeter-Vrtojba

24. julij, 21.00
Športna pravljica, otroška gledališka 
predstava v izvedbi Gledališča 
Smejček
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

   

M O K A  Z A  S L A D K O R N E  B O L N I K E

VAŠ ZDRAVNIK VAM SVETUJE UPORABO ČRNEGA KRUHA! LE KJE GA DOBITI, JE 
VPRAŠANJE? KRUH, KI JE DANDANES V PRODAJI KOT ČRNI KRUH, JE V VEČ PRIMERIH 
“POBARVANI BELI KRUH”. TUDI MOKA JE PROBLEMATIČNA, ČEPRAV IMA POTRDILA IN 
ZAGOTOVILA O DOMAČNOSTI IN NEOPOREČNOSTI.

KONČNO VAM PONUJAMO BIOLOŠKO MOKO Z EVROPSKIM CERITFIKATOM, KATERA NE 
VSEBUJE NOBENE UMETNE KEMIČNE SNOVI, KAR JE NAJPOMEMBNEJŠE ZA SLADKORNEGA 
BOLNIKA!

MOKA JE INTEGRALNA IZ CELEGA ZRNA, GROBOZRNATA, MLETA NA KAMNU, Z NIZKO 
VSEBOSTJO OGLJIKOVIH HIDRATOV (ŠKROBA), KAR JE DODATNA PREDNOST ZA  DIABETIKE! 
IMA VSE VITAMINE SKUPINE B, IZ SKORJE PŠENIČNEGA ZRNA, VSEBUJE TUDI  RUDNINE IN 
DRUGE BALASTNE SNOVI, POMEMBNE ZA PREBAVO IN ODVAJANJE.
MOKA JE NA RAZPOLAGO NA GORIŠKEM V MARKETIH “FAME”, PRI  “ARNI” V NOVI GORICI, 
PRI “KLASJU” V SEŽANI, PRI  BLAŽU  POD TRŽNICO V LJUBLJANI  IN V ŠTANJELU 54. 

MOKA SE LAHKO UPORABLJA ZA KRUH, ZA OMLETE (PALAČINKE) IN DRUGE KRUŠNE 
IZDELKE!

ČE BOSTE UPORABLJALI SAMO TO MOKO V VSAKDANJI PREHRANI, VAM ZAGOTAVLJAM 
UREJENOST SLADKORNE BOLEZNI IN UBLAŽITEV DRUGIH TEŽAV!

PROIZVAJALEC  BIOLOŠKE MOKE:
DR. KOSTADINOVIĆ STANOJE, SPEC. GIN POR.

25. julij, 21.00
Rudi Bučar in Istrabend, koncert
pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

26. julij, 21.00
Boris Kobal: Po mojem Slovenci, 
monokomedija 
Pred Coroninijevim dvorcem
KŠTM Šempeter-Vrtojba

 
   AVGUST

18. avgust, 21.15
12. Plesno poletje v Šempetru pri 
Gorici
Otvoritev 12. Plesnega poletja
Pred Coroninijevim dvorcem
Umetniško društvo M&N Dance 
Company

19. avgust, 21.15
12. Plesno poletje v Šempetru pri 
Gorici
Plesni polet – odprt oder za udeležence 
Plesnega poletja
pred Coroninijevim dvorcem
Umetniško društvo M&N Dance 
Company

21. avgust, 21.00 
Leonardo Franz, klarinet in Gregor 
Dešman, klavir, koncert
Koncert v okviru projekta ECHOS
Coroninijev dvorec
Kulturni dom Nova Gorica

22. avgust, 21.00
12. Plesno poletje v Šempetru pri 
Gorici
Šempeter pleše – plesna parada po 
šempetrskih ulicah
Trg Ivana Roba
Umetniško društvo M&N Dance 
Company
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23. avgust, 19.00 
12. Plesno poletje v Šempetru pri 
Gorici
Odmev barvitih ritmov – zaključni 
nastop udeležencev Plesnega poletja 
2014
Velika telovadnica OŠ Ivana Roba, 
Šempeter pri Gorici
Umetniško društvo M&N Dance 
Company

   SEPTEMBER

6. september, 11.00–13.00 
Test hoje
Športno igrišče ob POŠ Vrtojba  
Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova 
Gorica



Natanko tri leta so pretekla, odkar 
je bila izdana prva številka Glasila 
v takšni obliki in dovolite mi – tudi 
zasedbi. Naši cilji glede vsebin, 
sodelovanja z občani, zavodi, društvi 
in vsemi ostalimi so bili ambiciozno 
zastavljeni in v precejšnji meri tudi 
realizirani. Menim, da nam lepo 
uspeva predstavljati različne vsebine, 
ki zadovoljujejo vse starostne 
skupine. Pa tudi pomisleki glede 
(ne)pogostosti izdajanja so se tekom 
teh let razblinili. Kot zanimivost naj 
povem, da po Nacionalni raziskavi 
branosti, izvedeni v obdobju od 
junija 2013 do februarja 2014 skupaj 
na povprečni dan, skoraj milijon 
prebivalcev v Sloveniji v rokah 
drži časnik ali časopis, kar je 56 % 
populacije v starosti od 10 do 75 let. 
Kljub vsem polemikam “virtualni” 

mediji torej ne bodo še tako kmalu 
izpodrinili tiskanih.

Ker se zavedamo, da je lokalni medij 
tisti, ki še vedno najbolj pritegne 
bralca, smo vam tudi v tokratni 
izdaji pripravili veliko zanimivega 
branja. Poletno-pomladni nabor 
dogajanja sega na različna področja. 
Prav to obdobje pa je zaznamovala 
tudi vseslovenska dobrodelna akcija 
za pomoč malemu Reneju iz Renč, 
čigar starši so zanj zbirali denarna 
sredstva za operacijo v tujini. Tudi 
v naši občini so se številni odzvali 
pobudi bodisi z organizacijo ali 
udeležbo na različnih dogodkih, 
namenjenih zbiranju sredstev. Zdi 
se, da smo Slovenci strnili vrste in 
skupaj omogočili nemogoče. Prav 
tako je bilo ob nedavnih poplavah, 
ki so prizadele naše južne sosede, 
ko občinskih in državnih meja 
praktično ni bilo več. Dokaz, da 
zmoremo in želimo pomagati tistim, 
ki so se znašli v stiski. 

Še vedno pa je veliko tistih, ki svoje 
revščine zaradi sramu, negotovosti 
ali celo obupa ne želijo javno 
pokazati. Dati vedeti, da sami ne 
zmorejo več – priskrbeti si niti 
najbolj osnovnih življenjskih dobrin, 
kot so kruh in mleko. Nepojmljivo in 
nepredstavljivo za nekatere izmed 
nas, medtem ko za druge, vedno 
več jih je, del vsakdana. In prav 
za te bo 20. in 21. junija na Trgu v 
Šempetru organiziran dobrodelni 
Živ-žav, namenjen zbiranju mleka. 
Ja, prav ste prebrali, mleka. Tega 
osnovnega živila, ki ga marsikdo ne 
more več privoščiti svojemu otroku. 

Spoštovane bralke in dragi bralci.

To problematiko so zaznali tudi v 
Humanitarnem društvu KID, ki je z 
odmevno akcijo sredi aprila skupaj z 
drugimi uspel zbrati kar 1.000 litrov 
mleka. Da ga bomo tudi v Občini 
Šempeter-Vrtojba lahko zbrali čim 
več in dokazali, da nam ni vseeno, 
ste lepo vabljeni, da se dogodka 
udeležite in tudi vi podarite kakšen 
liter mleka. 

Pregled dogodkov, ki se nam še 
obetajo za poletni čas in jih najdete 
na zadnjih straneh Glasila, vas bo 
gotovo prepričal, da se udeležite 
vsaj nekaterih izmed njih. Izbor je 
zanimiv, opaziti pa je nadgradnjo 
poletnega dogajanja izpred let. 

Osrednji dogodek, ki se je 7. junija 
odvijal v občini, Srečanje Šempetrov, 
je v občino pripeljal več kot 800 
obiskovalcev. Velik zalogaj za vse, ki 
so pri tem sodelovali in poskrbeli, 
da so se gostje prijetno počutili in 
s kraja odšli zadovoljni. Več o tem 
boste našli v rubriki “Od tu in tam”. 

Pred nami pa so že težko pričakovane 
poletne počitnice, ki se jih še 
najbolj veselijo šolarji. Za aktivno 
preživljanje je dovolj možnosti in 
ponudbe. Želim vam, da jih tudi vi 
preživite tako, kot ste si jih zamislili. 
Aktivno, ležerno, sproščeno, 
vznemirljivo. V vsakem primeru – po 
vaše.

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 kulturo 
RS pod zaporedno številko 1728.

Letnik IV, 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 2014


