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Spoštovane občanke in občani!
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delovnih teles občinskega sveta.
Vsem skupaj želim uspešno delo in
verjamem, da lahko za dobro naše
občine in krajev veliko naredimo.
Tako kot predvideva zakon in
statut Občine, sem izmed članov
občinskega sveta imenoval
podžupana. To je postal Ivo
Podbersič. Prepričan sem, da mi bo v
pomoč in da bo tudi v tem mandatu
s svojo energijo lahko veliko storil za
dobrobit tako Vrtojbe kot Šempetra.

Vedno hladnejši dnevi naznanjajo,
da tudi v naše kraje prihaja
zima. Končno, ali ne? Ta, poleg
brezskrbnih počitniških dni, ki bodo
otroke razveseljevali konec decembra
in februarja, s sabo prinaša tudi
praznike. Vsako leto se prav v tem
času sprašujemo, kam bežijo meseci
in kako je mogoče, da jih dvanajst
tako hitro mine. Še včeraj je bilo
leto 2014 kot nepopisan list papirja,
danes pa že seštevamo lepe in manj
lepe spomine nanj in si segamo
v roke z željami, da bi novo leto
prineslo kaj dobrega.

Jesen pa je prinesla tudi zaključek
nekaterih projektov, ki so bili
sofinancirani iz čezmejnega
programa Slovenija–Italija 2007–
2013. Tako smo v oktobru odprli
prizidek ob vratarnici kamionskega
terminala ob zaključku projekta T.I.P.
ter v uporabo predali nov sistem
videonadzora in avtomatskega
upravljanja z zapornicami. Istega
dne smo uradno in nekoliko
slovesneje predali v uporabo
tudi 350 svetilk obnovljene javne
razsvetljave ob zaključku projekta
FutureLights.

Preden pa se od starega leta
dokončno poslovimo, je prav, da
se ozremo še nekoliko nazaj, v
zadnje letošnje tromesečje. Jesen
so nedvomno zaznamovale lokalne
volitve in dogajanje, povezano z
njimi. Na tem mestu bi se vam
rad ponovno zahvalil za izkazano
zaupanje. Trudil se bom, da bom
s svojim delom, ki ga bom tudi
naprej opravljal z veliko mero
odgovornosti in ljubezni do naših
dveh krajev, to zaupanje upravičil
in občino v prihodnjih štirih letih
vodil tako, da bo prijazna do svojih
ljudi. Nameravam biti župan vseh,
brez razlik in ne glede na to, kako
smo na volitvah nastopili. Trdno
sem prepričan, da imamo vsi svojo
občino radi in občanom želimo le
najboljše. Le s skupnimi močmi
lahko dosežemo, da bo naša občina
učinkovita, prijazna do vseh, ki tu
živimo ter odprta v Slovenijo in svet.

Največji projekt, ki upravo zaposluje
že od začetka letošnjega leta, pa je
seveda projekt čistilne naprave v
Vrtojbi in gradnja kanalizacijskega
omrežja tako v Vrtojbi kot v
Šempetru. Letošnje obilne jesenske
padavine so botrovale nekaterim
težavam, ki so dela nekoliko
upočasnile. Med drugim je prišlo do
manjše nezgode v eni od gradbenih
jam na gradbišču v Vrtojbi, kjer
je bila ogrožena plinovodna cev.
Taki dogodki povzročajo časovne
zamike pri gradnji, ki jih zelo
obžalujemo. Kar nekaj časa je bilo
namreč potrebno, da smo našli
novo ustrezno rešitev in da so
dela ponovno stekla. Ne glede na
vse težave, nekatere pričakovane,
nekatere pa tudi ne, se dela
odvijajo v rokih, ki približno sledijo
terminskemu planu. Zaenkrat se
skrajnih rokov držimo. To pomeni,
da bodo dela na kanalizacijskem
omrežju dokončana do 30. junija
2015, infrastruktura in objekti
čistilne naprave pa do 15. oktobra
2015. Poleg kanalizacijskega
omrežja, ki ga gradimo v Vrtojbi,
smo z deli začeli tudi v Ulici padlih

Čestitam vsem, ki ste bili
izvoljeni v občinski svet, novima
predsednikoma in članom krajevnih
odborov, predsednici in članom
nadzornega odbora občine in članom
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borcev in Feiglovi ulici v Šempetru,
v januarju prihodnjega leta pa bomo
z njimi začeli tudi v ulici Na Pristavi.
Gradnja kanalizacijskega omrežja je
zahtevna in verjamem, da tudi za
marsikaterega soseda ob gradbišču
moteča. Je pa naložba v čistilno
napravo potrebna in nujna, zato
vas prosim za nekaj potrpežljivosti.
Na koncu bo kanalizacijski sistem
urejen, prav tako tudi ostala
infrastruktura v ulicah in verjamem,
da bo tako ostalo veliko let.
Močno jesensko deževje pa nam
težav ni povzročalo samo na
gradbiščih. Težave s poplavami
zalednih vod so imeli tudi nekateri
občani. Civilna zaščita in gasilci
so bili na dogodke pripravljeni ter
so ogroženim hitro priskočili na
pomoč, tako da večje škode ni bilo.
Hvala njim pa tudi vsem tistim,
ki ste s samozaščitnim ravnanjem
pripomogli k lastni in skupni
varnosti.
Leto 2014 zaključujemo, zroč v
novo leto. V teh dneh smo zaključili
javno razpravo o predlogu odlokov
o proračunu Občine ŠempeterVrtojba za leti 2015 in 2016. Predlog,
ki sem ga pripravil, upošteva
izhodišča, ki jih občinam narekuje
državni proračun. Le-ta predvideva
zmanjševanje sredstev, namenjenih
financiranju potreb, ki se izvajajo
na občinski ravni. Glede na to,
da k racionalni porabi sredstev
stremimo že vseskozi, dodatnih
varčevalnih ukrepov nismo uvajali.
Tudi financiranje, za našo občino
zelo velikega okoljskega projekta,
ki nam je zaradi zamikov državnih
refundacij povzročilo nemalo težav,
smo obvladali in pričakujemo, da
se bo v nadaljevanju normalno
odvijalo, projekt pa uspešno
zaključil. Tovrstni projekti so v
veliko pomoč gospodarstvu in zelo
vplivajo na potrebno gospodarsko
rast. Seveda pa moramo biti tudi
pri odločanju o kakršnihkoli večjih
projektih realni. Naročati je potrebno
tisto, kar resnično potrebujemo,
po cenah, ki so tudi za občine
sprejemljive. Le na tak način bomo
lahko zagotovili vzdržen razvoj, saj
je potreb in želja še veliko.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Da hodimo po pravi poti, dokazuje
lepa novica: po oceni portala
Zlati kamen je Občina ŠempeterVrtojba po vrednosti sestavljenega
indeksa ISSO za leto 2014 najboljša
med slovenskimi občinami. To
pomeni, da smo občina z najbolj
uravnoteženim stanjem in dinamiko
razvoja med slovenskimi občinami.
Poleg tega nas odlikuje visoka raven
življenjskega standarda ter relativno
zelo solidno stanje na trgu dela in
področju izobrazbe. Prvi smo tudi
po vrednosti okoljskih kazalnikov.
Seveda pa to ne pomeni, da v naši
občini nimamo problemov in težav.
Ne, vedno se najde kaj, kar je lahko
še boljše, bolje urejeno. Zato ne
bomo zaspali na lovorikah, temveč
se bomo trudili še naprej.
Spoštovani,
leto 2014 odšteva zadnje dni. Tako
kot običajno smo prižigali lučke
na naših drevescih in s tem začeli
praznično decembrsko dogajanje,
ki vabi k prijetnemu druženju.
Verjetno bo marsikomu ta dan ostal
v spominu po lepem sprejemu, ki
smo ga priredili za Valeria Lutmana,
zmagovalca šova Gostilna išče šefa.

Vesel in ponosen sem, da imamo v
naši občini mlade, ambiciozne ljudi,
ki si želijo uspeha in se ga znajo
veseliti skupaj s svojimi prijatelji.
Pred nami so torej praznični dnevi,
ki jih vsi nestrpno pričakujemo, da
se nekoliko odmaknemo od dnevne
rutine in naglice. Če bi lahko, bi
vsakemu od vas segel v roko in vam
zaželel, da bi bil praznični december
miren, čaroben in tih. Upočasnite
korak ter srce in dušo napolnite
s čarobnostjo praznikov, družite
se s prijatelji, imejte se lepo in ne
pozabite na tiste malenkosti, ki vas
osrečujejo. Prav je, da ni vsak naš
dan enak, pač pa da se znamo tudi
poveseliti. Uživajte v krogu vam
najdražjih ljudi, saj prav ti v vaše
življenje prinašajo ljubezen, mir,
varnost, vse to pa je neprecenljivo.
Želim vam vesel božič, 26.
decembra ponosno praznujmo dan
samostojnosti in enotnosti, novo leto
pa naj bo dobro z vami! Srečno!
Vaš župan
Milan Turk

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

Sprejem vlog in
informacije:
Ponedeljek, torek in četrtek
8.00–15.00;
Sreda
8.00–16.30;
Petek
8.00–14.00.

www.sempeter-vrtojba.si

Občina Šempeter-Vrtojba najboljša med
slovenskimi občinami po oceni portala
Zlati kamen

Zima 2014

vire energije, pa tudi za varstvo
biotske raznovrstnosti in naravne
dediščine.
Občina Šempeter-Vrtojba je tudi sicer
že nekaj let zapovrstjo na prvem
mestu po vrednosti sestavljenega
indeksa ISSO med vsemi občinami:
to je še posebej pomenljivo, ker vsako
leto metodologijo nadgradijo. Indeks
ISSO 2014 vključuje 54 kazalnikov
z osmih področij, ki so oblikovani
s pomočjo javno dostopnih
kazalnikov iz različnih virov, pri
čemer pri izračunih dostikrat
uporabijo relativne vrednosti
(torej preračunane glede na število
prebivalcev).
Mateja Poljšak Furlan

Leta 2012 je občina na tekmovanju
Zlati kamen osvojila bron, lani pa prvo
mesto med občinami z najvišjo stopnjo
dosežene kakovosti življenja.
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iz občinske hiše

Portal Zlati kamen je objavil lestvico
najboljših slovenskih mestnih občin
in občin, kjer ima občinsko središče
status mesta. Občina ŠempeterVrtojba je po vrednosti sestavljenega
indeksa ISSO na tej lestvici zasedla
prvo mesto kot občina z najbolj
uravnoteženim stanjem in dinamiko
razvoja med slovenskimi občinami.
Poleg tega občino na vrh postavlja
tudi visoka raven življenjskega
standarda ter relativno zelo solidno
stanje na trgu dela in področju
izobrazbe. Prva je tudi po vrednosti
okoljskih kazalnikov. Visoka uvrstitev
je presenetljiva zato, ker v občini
pridelamo največ smeti na prebivalca
v vsej Sloveniji! Toda vrednosti
ostalih kazalnikov so nadpovprečne,
če ne celo izstopajoče. To velja zlasti
za sredstva, ki jih občina nameni za
varčevanje in prehod na trajnostne

Razdelili smo
neposredne
spodbude
za razvoj
podjetništva
v občini

Zaključili smo okoljski
projekt FutureLights
– javna razsvetljava
prihodnosti

Višina razpoložljivih proračunskih
sredstev za izvedbo razpisa je bila
60.000,00 EUR. Na razpis se je
prijavilo 24 prijaviteljev, kar dokazuje,
da zanimanje za občinski razpis vsako
leto bolj narašča.
Žal se vsem ni izšlo, kot so načrtovali,
zato je bilo izvedenih nekaj manj
naložb, kot je bilo v začetku
načrtovanih. Prosilci so tako skupno
prejeli 37.318,07 EUR nepovratnih
sredstev. Proračunska sredstva so
se dodelila kot nepovratna sredstva,
skladno s pravili o dodeljevanju
državnih pomoči “de minimis”.

iz občinske hiše

Koristimo priliko in vse zainteresirane
obveščamo, da je tudi v letu
2015 predvidenih 60.000,00 EUR
neposrednih spodbud za razvoj
podjetništva in zaposlovanja v občini.
Razpis bo objavljen v aprilu 2015 na
spletni strani Občine in v Uradnem
listu RS. Obvestilo o odprtju razpisa bo
objavljeno tudi v Primorskih novicah.
Želimo vam čim več dobrih
podjetniških idej in predvsem uspešno
prijavo na razpise.

Foto: Blaž Erzetič

Na podlagi Odloka o proračunu
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014
in Odloka o dodeljevanju finančnih
sredstev za spodbujanje razvoja
podjetništva in zaposlovanja v Občini
Šempeter-Vrtojba je Občina konec
aprila 2014 objavila Javni razpis za
spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj.

Konec oktobra se je zaključil
standardni projekt FutureLights
– Javna razsvetljava prihodnosti,
ki je bil sofinanciran v okviru
2. javnega razpisa Programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007–2013. V
projektu je bila občina vodilni
partner, ki je koordiniral delo
in bdel nad izvedbo projekta
nad celotnim partnerstvom.
Poleg naše občine je v projektu
sodelovalo še šest projektnih
partnerjev: Goriška pokrajina,
občine: Tolmin, Doberdob in
Portomaggiore, Pokrajinska
agencija za Energijo iz Vidma in
društvo Temno nebo Slovenije.

javne razsvetljave ter opravljena
analiza stanja javne razsvetljave in
svetlobne onesnaženosti območja.
Ti produkti bodo uporabni tudi po
zaključku projekta, saj so namenjeni
lastnikom in upravljavcem javne
razsvetljave. Izvedena je bila tudi
kampanja ozaveščanja o svetlobni

Skupna vrednost projekta, ki
je trajal 36 mesecev in sicer od
2. novembra 2011, je znašala
981.288,58 EUR. V okviru
projekta je bil izdelan kataster
javne razsvetljave v skladu s
skupno metodologijo, postavljeni
so bili kazalniki učinkovitosti

Za vaša vprašanja smo na razpolago
na telefonski številki: 05 335 10 08 in
elektronski pošti
anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si.
Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte

4

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

onesnaženosti. V okviru pilotnih
primerov preureditve javne
razsvetljave so bili v občinah
Šempeter-Vrtojba, Tolmin,
Portomaggiore in Doberdob izvedeni
štirje pilotni primeri zamenjave
javne razsvetljave.
V sklopu izvajanja pilotnega projekta
v naši občini je bila izvedena
rekonstrukcija javne razsvetljave,
ki je zajemala dobavo in vgradnjo
skupaj 350 novih svetilk v LED
tehniki na 13 odjemnih mestih.
Izvedba je zasledovala cilje
trajnostne javne razsvetljave v
skladu z zakonodajo in v skladu
s strategijo trajnostne javne
razsvetljave na omenjenem področju
bo trajno zmanjšala svetlobno
onesnaževanje ter porabo energije.
Z zamenjavo starih svetilk z LED
svetilkami bodo v prihodnje manjši
stroški vzdrževanja, prepolovila pa
se bo tudi vrednost, ki jo Občina
letno namenja za električno energijo.

DDV. Za izvedeno investicijo je
Občina prejela 95 % nepovratnih
sredstev (ESRR 85 %, nacionalno
sofinanciranje 10 %).
Skupno sodelovanje nam je dalo
nove izkušnje in kompetence za
nadaljnje delo v prihodnji finančni
perspektivi. Glede na to, da bo ukrep
okoljske učinkovitosti prioriteta za
financiranje s strani Evropske unije,
je to dobra popotnica za nadaljnje
delo.
Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte – vodja
projekta Futurelights

V prvi vrsti z desne: Milan Turk, župan
občine Šempeter-Vrtojba, Mara Černic,
podpredsednica Goriške pokrajine,
in Iztok Škerlič, vodja Skupnega
tehničnega sekretariata.

Vrednost pogodbenih del naložbe
je znašala 117.567,01 EUR z
vključenim DDV, vrednost projekta,
ki se je izvajal na našem območju
pa 199.169,99 EUR z vključenim

Delegacija iz Koreje na obisku

Foto: Tomaž Nemec

sodelovalo pri omenjenem projektu,
je ob tem povedal, da je “občina
Šempeter-Vrtojba, žal še vedno edina
občina v Sloveniji, ki je uporabila
LED svetilke z barvno temperaturo
3000 kelvinov, ki sevajo bolj toplo
svetlobo in so zato za okolje in
občane bolj prijazne. Vse ostale
slovenske občine uporabljajo bolj
škodljivo barvno temperaturo 4000
kelvinov, ki ji okoljevarstveniki
močno nasprotujejo.”

Zima 2014

glede zmanjševanja svetlobnega
onesnaženja. Namen obiska občine
Šempeter-Vrtojba je bil ogled
nove javne razsvetljave, ki je bila
postavljena v pravkar končanem
čezmejnem projektu FutureLights.

Mateja Poljšak Furlan

Andrej Mohar iz Društva Temno
nebo Slovenije, ki je kot partner
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projekti

1. decembra je župan Milan Turk
v Coroninijevem dvorcu sprejel
delegacijo iz Korejske okoljske
korporacije iz Južne Koreje, ki jo je
vodil gospod Kim Jangwon. Gostje
iz Koreje so obiskali Slovenijo,
ker želijo spoznati Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja in rešitve

Delegacija iz Korejske okoljske
korporacije, kot zanimivost naj
povemo, da ima ta organizacija
več kot 1800 zaposlenih, si je pod
vodstvom župana Turka, vodje
projekta FutureLights, Anite
Manfreda, in Andreja Moharja
ogledala novo razsvetljavo v občini.

Zaključen projekt T.I.P. – Čezmejna
integrirana platforma
10. oktobra je župan Milan Turk s
simboličnim odprtjem prizidka ob
vratarnici kamionskega terminala
zaključil projekt T.I.P. – Čezmejna
integrirana platforma, ki je bil
sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev. Občina je v okviru projekta
izvedla dela za dva sklopa: sklop 1
predstavlja izgradnjo prizidka ob
vratarnici kamionskega terminala, v
sklopu 2 pa sta bila izvedena parkirni
sistem kontrole dostopa/izstopa z ANPR
kamerami in videonadzora parkirišča
ter sistem za signalizacijo z dvema
obvestilnima tablama. Vrednost celotne
naložbe z davkom znaša za oba sklopa
137.601,59 EUR. Za izvedeno investicijo
je Občina prejela 95 % nepovratnih
sredstev (ESRR 85 %, nacionalno
sofinanciranje 10 %).

V sklopu projekta T.I.P. je Občina
Šempeter-Vrtojba pripravila tudi
Programsko idejno zasnovo za ureditev
prometnega tovornega terminala na
območju nekdanjega MMP Vrtojba.
Le-ta bo služila kot strokovna podlaga
za nadaljnje projektiranje in umeščanje
dejavnosti v prostor v postopku
izdelave prostorskih aktov. Z njo želi
Občina postaviti prostorske temelje za
nadaljnji razvoj omenjenega območja,
ki 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.
Boštjan Mavrič,
vodja projekta pri partnerju

Ob simboličnem odprtju prizidka ob
vratarnici kamionskega terminala
je bila uradno predana v uporabo
tudi v okviru projekta FutureLights
obnovljena javna razsvetljava v občini.

EZTS GO je dobilo 10 milijonov evrov
evropskih sredstev

projekti

Po treh letih skupnega sodelovanja in
trdega dela je trud končno poplačan.
Na osnovi sklepa posebne skupine
Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2014−2020 bo
Evropsko združenje za teritorialno
sodelovanje za čezmejno povezovanje
Nove Gorice, Šempetra-Vrtojbe in
Gorice EZTS GO imelo v naslednjih
letih na voljo 10 milijonov evrov
za izvedbo dveh od treh pilotnih
projektov, ki jih je predložilo
v financiranje. Gre za projekta
“Vzpostavitev čezmejne mreže
zdravstvenih storitev” in “Čezmejni
naravni park Isonzo-Soča”. Projekt,
namenjen čezmejnim prometnim

povezavam, ni bil izbran za
financiranje, saj Tematski cilj “Promet”
ni bil uvrščen v čezmejni program
teritorialnega sodelovanja, se bo pa za
slednjega iskalo vire financiranja na
drugih programih.
V sklopu projekta “Vzpostavitev
čezmejne mreže zdravstvenih
storitev” je predvidena tesnejša
povezava zdravstvene in socialne
oskrbe. Združile naj bi se porodniške
storitve, uredila posebna ambulanta
za predporodno obravnavo in center
za naravno rojevanje. V pripravi je
tudi projekt na področju duševnega
zdravja. Poleg tega je predvidena še
skupna služba, ki bo ljudem z obeh
strani meje pomagala pri urejanju
administrativnih postopkov na
področju zdravstva in sociale.

širšem pomenu, ki bo povezoval
območje treh občin in bo obsegal
izgradnjo turistične infrastrukture
s kolesarskimi potmi ter bo nudil
zanimive vsebine in prostor za
druženje tako domačinom z obeh
strani meje kakor tudi drugim
obiskovalcem.
Anita Manfreda,
višja svetovalka za projekte

Projekt “Čezmejni naravni park
Isonzo-Soča” predvideva izgradnjo
“športno-rekreacijskega parka” v
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Predstavitev občinskih svetnikov v mandatu
2014–2018
Na letošnjih lokalnih volitvah ste občani Občine Šempeter-Vrtojba ponovni mandat
zaupali mag. Milanu Turku. Kot je napovedal ob izidu volitev, želi nadaljevati z
začetim delom, v prihodnje pa ustvarjati nove potenciale, ki bodo pripomogli k razvoju
gospodarsko uspešnega, turistično zanimivega in vsem ljudem prijaznega okolja za
življenje in bivanje. Kako uspešen bo, pa je odvisno tudi od podpore občinskih svetnikov,
med katerimi je kar nekaj novih obrazov. Vsem šestnajstim smo v želji, da jih še bolje
spoznate, zastavili enaka vprašanja. Našemu povabilu k sodelovanju so se odzvali vsi,
razen Aljoše Makovca iz SDS.
1. Volivci so vam dali priložnost, da boste kot občinski svetnik/svetnica prispevali k razvoju občine na
različnih področjih. Katera so tista, ki jim je po vašem mnenju potrebno dati večjo pozornost oziroma
spodbudo?
2. Za izvedbo katerih projektov konkretno se boste še posebej zavzemali?
3. Vedno bolj aktualno je povezovanje s sosednjo Gorico. Kje vidite priložnosti?
4. Vam je bližji rek “V slogi je moč” ali zagovarjate princip načelnosti ne glede na ceno?
5. Vaše obljube in zaveze bodo, če ne prej, ob koncu mandata presojali volivci. Lahko navedete vaša
znanja in izkušnje, ki vam bodo v pomoč pri sprejemanju odločitev?

Sebastjan Arčon
37 let

Dipl. gosp. inž.
Priložnost za prihodnost

Zima 2014

da bomo svetniki delovali v slogu
spoštovanja dobrih načel.
5. Kot samostojni podjetnik sem na
trgu prisoten že 10 let, kar potrjuje,
da delo opravljam kvalitetno,
pošteno, vestno in natančno. Za
vse to pa je potrebna uspešna
komunikacija in organizacija dela.
Tako bom deloval tudi kot svetnik –
za boljšo prihodnost vseh nas.

3. Izpostavil bi priložnost za
soorganizacijo prireditve Okusi
meje (Gusti di frontiera), ki ga
obiskuje veliko Slovencev ter še
močnejše sodelovanje v projektu
Evropsko združenje za teritorialno
sodelovanje (EZTS) med našo
občino, Novo Gorico in Gorico,
ki je instrument za direktno
pridobivanje evropskih sredstev za
razvoj. Seveda pa obstajajo še drugi
projekti, ki bi lahko pripomogli k
povečanju čezmejnega sodelovanja
na gospodarskem in kulturnem
področju.

predstavitev svetnikov

1. Kot svetnik bom prednost dajal
večjemu razvoju gospodarstva ter
malega podjetništva. Poleg tega bom
veliko pozornost posvečal sociali in
predvsem ranljivim skupinam ljudi
ter skrbi za razvoj kmetijstva.

2. Za večjo prepoznavnost
podjetnikov in razvoj podjetniških
con v naši občini, za logistični
center na MMP Vrtojba; za oživitev
stavbe Socialni center v Vrtojbi, za
razširitev šempetrskega pokopališča
ter izgradnjo sodobne mrliške
vežice v Vrtojbi; za razvoj kmetijske,
turistične, športne in kulturne
dejavnosti, za otroška igrala in
varnost občanov, …

4. V življenju se je zagotovo
potrebno držati načel. Uspešnost
izvedenih projektov in pogodbenih
obveznosti pa je odvisna tudi od
sloge in dobrega tima. Želim si,
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Jožef Batistič
71 let

Ortopedagog
DeSUS Demokratična stranka
upokojencev Slovenije

4. Sem zagovornik jasnih ciljev
in komunikacije, saj le tako lahko
dosežemo slogo in moč. Prioriteta
poslanstva občinskega svetnika je v
tem, da presežemo lastne interese
in se zavedamo, da smo izvoljeni
za dosego rezultatov, ki bodo služili
našim občankam in občanom in ne
posameznikom.
5. Za mano je 4-letni mandat, kjer
sem kot svetnik aktivno delal v
Odboru za družbene dejavnosti ter
v Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Vsekakor sem
pridobil nove izkušnje, ki mi bodo
pomagale pri nadaljnjem delu.

Klavdija Bizjak
26 let

Univ. dipl. socialna delavka
Lista Milana Turka

predstavitev svetnikov

3. Priložnost vidim v čezmejnem
sodelovanju na vseh segmentih.
Veliko je bilo storjenega že v
preteklem mandatu z izvajanjem
čezmejnih projektov, katere sem
vedno podprl, ker se zavedam, da
je potrebno dobre stvari vedno
podpreti. Še posebej, ker je Občina s
tem pridobila kar precej nepovratnih
sredstev. V nadaljevanju vidim
velik potencial v EZTS GO za
zadovoljevanje skupnih potreb
na področju zdravstva in sociale,
športa, kulture in izobraževanja in
gospodarskega razvoja.
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Ena pomembnejših prioritet je
gotovo tudi celostna ureditev
šempetrskega pokopališča, zato se
bom zavzemala za hitro postopanje
pri razširitvi in dograditvi
pripadajočih objektov, v skladu s
prostorskimi možnostmi.
3. Povezovanje vsekakor podpiram in
verjamem, da vezi, ki se v zadnjem
času zelo intenzivno tkejo, bogatijo
življenje ljudi iz obeh strani meje.
Tu vidim predvsem možnost za
izmenjavo in pretok znanja med
mladimi, ki se na tem območju
šolajo, kar pa je gotovo lahko tudi
dobra popotnica za kreiranje novih
delovnih mest znotraj različnih
čezmejnih projektov.
4. Absolutno bi se težko opredelila,
saj nimam navade situacij in razmer
posploševati. Verjamem, da je
pomembno presojati in delovati
zakonito, neodvisno od osebnih
interesov in predvsem v dobro ljudi,
ki na območju naše občine živijo in
delajo.

1. Še naprej bom pozorno spremljal
in podpiral programe javnega
zdravstva in šolstva, programe za
starejše občane v prizadevanjih, da
bodo cene oskrbe na domu čim nižje
in oskrba omogočena vsem starejšim,
ki bodo lahko živeli doma pri svojih
bližnjih. Spodbujal bom tudi iskanje
možnosti za izgradnjo domske
skupnosti 4. generacije v javni mreži
v Vrtojbi, z evropskimi sredstvi.
Dokončati je potrebno začete
projekte in nadaljevati z novimi.
2. Zavzemal se bom za:
• Ureditev pokopališča v Šempetru
s poslovilnim objektom
• Obnovo Kulturne dvorane v
Šempetru
• Čistilno napravo v Vrtojbi
• Rekreacijske objekte v občini
(Športni park, kolesarske poti in
Rekreacijski center v Vrtojbi)

nastopajočim zagotoviti ustrezne
prostore in razmere, v katerih bo
kvaliteta kulturnega poustvarjanja
in udejstvovanja na najvišji možni
ravni.

1. Vsa področja, za katera je
Občina pristojna, morajo biti,
kolikor je le možno, enakovredno
deležna spodbud za razvoj. Sama
se bom zavzemala za to, da bo več
pozornosti namenjene mladim in
mladinskim politikam. Želim si, da
bi bil mladim zagotovljen prostor,
v katerem lahko razvijajo svoje
kompetence in veščine, dosegajo
avtonomijo in hitreje vstopajo v
odraslost.

5. Kot socialna delavka stavim
predvsem na izostren čut za
sočloveka, ki sem ga izoblikovala
pri delu z različnimi ranljivimi
skupinami. Kot aktivna soustvarjalka
kulturnega programa v občini in
predsednica Kulturno umetniškega
društva Šempeter pa dobro razumem
odgovornost, s katero je potrebno
k delu in sprejemanju odločitev
pristopiti. V svoje znanje in izkušnje
zaupam, a sem pripravljena na novo
učenje.

2. Kot ljubiteljica vsega povezanega
s kulturo in predsednica Kulturno
umetniškega društva Šempeter se
bom zavzemala za prenovo Kulturne
dvorane v Šempetru. Zanimanje
za kulturno dogajanje med občani
narašča in izkušnje kažejo, da je
obisk vedno večji, zato menim, da
je potrebno tako obiskovalcem kot

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Darjo Fornazarič
63 let

Elektrodelovodja
Lista Milana Turka

Monika Gorjan
Zavadlav
39 let

Univ. dipl. ekonomist
Lista Milana Turka

1. Občina se mora enakomerno
razvijati na vseh področjih in
območjih. Kot član Odbora za okolje
in prostor in Odbora za gospodarstvo
se bom maksimalno angažiral
predvsem na teh dveh področjih.
2. Zavzemal se bom za pravilno
izgradnjo čistilne naprave in
kanalizacijskega omrežja s skrbjo,
da bi bil morebiten negativni vpliv
na okolje čim manjši. Zavzemal se
bom tudi za sanacijo dveh najbolj
degradiranih območij v občini, to
je za sanacijo gramoznice Cestnega
podjetja Gorica in gramoznice
Primorja v stečaju. Prioritetno je
potrebno reševati tudi poplavno
ogroženost v naši občini.

4. Prednost dajem načelnosti, saj mi
niso blizu ljudje, ki se združujejo
s komer koli samo zaradi osebnih
interesov. Vsekakor pa je treba
stremeti k pozitivnemu sodelovanju
in povezovanju za udejanjanje
skupnega dobrega.
5. Odločitve bom sprejemal na
podlagi dosedanjih izkušenj pri
reševanju občinskih zadev. Pri
sprejemanju odločitev se bom opiral
na pobude in mnenja občanov,
vedno pa jih bom sprejemal v duhu
dobronamernosti do vseh občanov.

Zima 2014

4. “V slogi je moč” bi moral biti moto
vseh tistih, ki delamo za ljudi. V
povezovanju in iskanju skupnega
jezika se da marsikatero stvar lažje
in boljše narediti. Želim, da bi ljudje
začutili, da smo jim na razpolago,
da smo dostopni in odprti za vse.
Smo samo ljudje, ki delajo za dobro
ljudi. Začnimo se povezovati in
iskati skupne rešitve. Najprej v
okviru svoje soseske nato kraja in ne
nazadnje občine. Iz majhnega raste
veliko.
5. Poleg znanj, ki izhajajo iz
izobrazbe in izkušenj, pridobljenih
na delovnem mestu, mi bo v veliko
korist tudi vse, kar sem se naučila od
ljudi v vseh letih mojega delovanja
v dobrodelni organizaciji Karitas v
našem kraju in v Krajevnem odboru
Vrtojba med leti 2010 in 2014.

Tina Gorkič
34 let

Ekonomsko komercialni tehnik

predstavitev svetnikov

3. Priložnosti vidim predvsem
v poglabljanju sodelovanja na
kulturnem in športnem področju,
turizmu ter v urejanju skupne
prometne povezanosti obeh občin.

1. Za vsa področja, ki so v
pristojnosti Občine, mora biti
zagotovljena ustrezna in čim bolj
učinkovita izvedba pa tudi nadzor.
Posebno pozornost in spodbudo pa
je potrebno dati mladim inovativnim
podjetnikom, katerih znanje in sad
njihovega dela bo ostalo doma.
V tem smislu je pomembno tudi
povezovanje med izobraževalnimi
ustanovami in podjetji z namenom
promoviranja tistih izobraževalnih
programov, ki jih gospodarstvo
potrebuje. Poskrbeti je potrebno za
promocijo in večjo prepoznavnost
kraja z bogato turistično ponudbo,
kar pomeni, da je potrebno ustvariti
ustrezno okolje in ponuditi
različne dejavnosti za kakovostno
preživljanje prostega časa in
rekreacijo, poskrbeti za promocijo
znamenitosti obeh krajev ter
kmetijstva. Vsega tega pa ni mogoče
brez ustrezne infrastrukture, zato
je tudi temu področju potrebno
nameniti ustrezno pozornost in skrb.

kraji, s katerimi smo pobrateni in
ostalimi sosednjimi občinami je v
današnjem času zelo pomembno, ker
tako ustvarjamo prostor, kjer se bodo
ljudje počutili kot doma. Priložnosti
za to vidim v izvedbi različnih
skupnih čezmejnih projektov na
področju kulture, izobraževanja,
gospodarstva, zdravstva in ne
nazadnje promocije regijskega
turizma. Poleg tega pa je pomembno
tudi, da obstoječe vezi ohranimo,
nadgrajujemo in okrepimo, saj
predstavljajo priložnosti za nova
poznanstva in s tem nove možnosti
sodelovanja.

SD

2. Zavzemala se bom za čim boljše
izvajanje socialnih programov,
ki postavljajo v ospredje človeka
(sodelovanje s humanitarnimi
organizacijami, spodbujanje
razvoja programov na področju
socialne varnosti, spodbujanje
življenja starejših občanov in
medgeneracijskega sodelovanja).
3. Povezovanje s sosednjo Gorico,
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1. Prioritetno se nameravam
zavzemati za čim boljše možnosti
dodatnega izobraževanja otrok,
saj sem tudi sama mama treh
otrok. Pomembno je ne pozabiti
na naše mladostnike. Mladinski
center, ki že deluje, je sicer ena od
dobrih potez Občine, nujno pa se
mi zdi mladim ustvariti ustrezne
pogoje za druženja, spoznavanja in
medsebojna sodelovanja, za krepitev
pozitivne komunikacije ter jih
spodbujati pri organizaciji in aktivni
udeležbi na različnih izobraževanjih
in drugih dogodkih.

Dejan Koglot
37 let

Diplomiran ekonomist
SD

5. Motivacija, doslednost,
odgovornost, doslej sem vse projekte
izpeljal uspešno in ekonomično,
tako bo tudi v prihodnje. Veliko sem
tudi med ljudmi in na takšen način
dostopen za vse njihove predloge,
ideje, pobude, pohvale, graje, …

2. Obdržati visok standard v vrtcu
in osnovni šoli, ponuditi pester
program popoldanskih vsebin (npr.
tematske delavnice, počitniško
varstvo v okviru vseh šolskih
počitnic), trgovina v Vrtojbi, ureditev
prostora za druženje občanov ...
3. Naša občina ponuja veliko odprtih
možnosti in perspektiv tudi na
področju turizma, katerega razvoj po
mojem mnenju ni dovolj intenziven,
posledično sta zato premalo
izkoriščeni tudi gospodarska in
kmetijska dejavnost. Za doseganje
teh ciljev pa vidim velike možnosti
povezovanja s sosednjo Gorico.
4. Najpomembneje je s timskim
delom dosegati rezultate, ki bodo
omogočali visoko kvaliteto življenja
vsem nam, občanom naše občine.

predstavitev svetnikov

5. Izpostavila bi opravljanje dela
administrativne koordinatorke pri
izvajanju in implementaciji treh
Twinning projektov oz. projektov
tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja, ki so me poleg
strokovnih opravil naučili predvsem
pomena in moči uspešnega timskega
dela.
In upam, da bo ravno uspešno
timsko dela zagotovilo za uspeh v
mojem mandatu občinske svetnice.

Vlasta Mozetič
50 let

Specialist managementa
SD
1. Menim, da so vsa področja dela
na občini enako pomembna. Jaz
osebno se bom bolj posvetil področju
okolja in prostora. Na tem področju
vidim veliko dela, ki ga je potrebno
opraviti. Zavzemal se bom, da se
bodo izpeljali vsi projekti, ki smo
jih Socialni demokrati obljubili v
predvolilnem boju.
2. Dokončanje čistilne naprave,
ureditev namakalnega sistema in
poplavnih območij ter vzdrževanje
in čiščenje vodotokov, ureditev
pokopališč in sakralnih objektov,
pločnikov, prehodov za pešce,
izgradnja optike, ureditev
problematike Socialnega centra v
Vrtojbi, izgradnjo Stadiona tehnične
kulture in Centra varne vožnje …
3. Menim, da so priložnosti povsod,
le pravočasno jih je potrebno zaznati
in izkoristiti (na področju športa,
turizma, gospodarstva, …). Društvo
Gas Vrtejba skupaj z društvom DOC
Gorizia enkrat letno organizira
festival Ducati day. Festival traja 3
dni, v treh dneh se ga udeleži 30004000 obiskovalcev. Veliko je takšnih,
ki tukaj prespijo (hotel Lipa), ti
obiskovalci plačujejo turistično takso
in trošijo denar pri nas. Menim,
da bi se lahko organiziralo še več
podobnih prireditev.
4. Vsi tisti, ki me poznajo, vedo,
da funkcioniram samo timsko.
Karkoli delam in ustvarjam, imam
vedno ekipo, s katero sodelujem.
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Verjamem, da več glav več ve. V
vseh teh letih dela sem se naučil
sproti in mirno reševati konflikte in
na različne načine motivirati ljudi,
da deluje celotna ekipa kot eden. Naj
spomnim, da je bil slogan Socialnih
demokratov na teh volitvah: “Skupaj
Dosežimo Samo Dobro”. Ta slogan
smo izbrali, ker v to verjamemo.

1. Več pozornosti je potrebno
nameniti zdravstvu, socialnemu
varstvu in izobraževanju, tako
mladih kot tudi starejših občanov.
Zavzemala sem bom za prenos
znanja in izkušenj med občani
različnih strok ter starosti. To nudi
tudi priložnosti za medsebojno
spoznavanje in razumevanje.
Mladim je potrebno omogočiti
zaposlovanje. Priložnosti za to nudi
tudi razvoj turizma. S športom, tako
rekreativnim kot tekmovalnim, pa
lahko občani ohranimo zdravje ter
energijo za življenje in delo.
2. Posebej se bom zavzemala za
uresničitev ciljev projektov iz
področja zdravstva, socialnega
varstva, izobraževanja in športa.
3. Menim, da so priložnosti

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

povsod, v gospodarstvu, zdravstvu,
šolstvu, turizmu, … EZTS
(Evropsko združenje za teritorialno
sodelovanje) ima tudi nalogo
spodbujati blaginjo in izboljšanje
kakovosti življenja prebivalcev,
zdravstvo in socialno varstvo pa
sta pri tem zelo pomembna. V letih
2014-2020 si bodo prizadevali
zagotoviti sredstva za uresničevanje
skupnih projektov občin Gorica,
Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.
4. Le timsko delo je lahko učinkovito
in uspešno. Omogoča prenos znanja,
prinaša sinergijo in odlične rezultate
za dobro občanov.
5. Pri sprejemanju odločitev mi
bodo v pomoč znanje in izkušnje
s področja razvoja PIS (poslovnih
informacijskih sistemov) in
managementa projektov, delo v
različnih timih z ljudmi različnih
strok ter tudi različnih organizacij,
največ s področja zdravstva in
zdravstvenega zavarovanja. Življenje
in materinstvo sta me naučila, da se
vse dobro vrne.

Marija Osvald
68 let

Doktor znanosti
Nova Slovenija – krščanski
demokrati

Zima 2014

Za vse to pa ni dovolj beseda
kmetovanje, ampak je zadaj potrebno
veliko znanja iz biologije, kemije,
ekonomije in poznavanje modernih
tehnik gojenja in predelave.
Na območju naše občine so
prisotne še stare rane zaradi
posegov pri odvzemu zemljišč in po
pripovedovanju starejših o načinu
dela na zemlji, ki ni omogočalo
dostojnega preživetja.
Morda bi bilo modro povabiti mlade
brezposelne strokovnjake iz območij,
kjer nimajo takih možnosti dela, da
bi pri nas razvijali sposobnosti na
področju gojenja varne hrane.
3. Povezovanje z zamejstvom ne bo
zaživelo, dokler se ne bomo bolj
povezali na področju izobraževanja
(s šolami) in drugih združenj tudi
na nivoju župnij. Omrežje Facebook
nas na poseben način povezuje
in obvešča, vendar brez osebnih
kontaktov in srečanj meja ne bo
izbrisana.
4. Občinski svet je pomlajen in
računam na sprejemljivost ter
potrebo mladih za zdrav slog
življenja ob uživanju varne hrane iz
domačega okolja. S svojim znanjem,
referencami in pripravljenostjo za
sodelovanje sem jim lahko dobra
svetovalka. Sem soavtorica številne

strokovne in znanstvene literature,
novih sort, ki so v EU sortni listi,
12 let samostojna podjetnica
na področju izobraževanja ter
predavateljica na Univerzi v
Mariboru.
Funkcionalna živila bodo postala
strateški proizvod in žal mi bo, če bo
moj glas preslišan.
Upam, da ne bodo svetnice in
svetniki na seje hodili vsak v svojih
dresih; ampak da bo teža le v imenu,
za katerim bo stala modra ideja.
5. Volivcem sem v tekočem mandatu
ponudila kmetijsko svetovanje s
področja vrtnarstva. Trenutno z
možem prijavljava na Ministrstvo
za kmetijstvo sortno listo pet
avtohtonih sort vrtnin s širšega
območja, imam pa tudi idejne
zasnove za projekt “Krogotok
zelenega prirasta in rastlinskih
odpadkov”, v okviru katerega
ne bi bili več odvisni od nakupa
substratov dvomljivega porekla iz
neznanih območij.

Barbara Pavlin
45 let

Poslovni sekretar
Lista Barbare Pavlin

1. Menim, da morajo biti v občini
zastopana vsa področja enakovredno.
V tem mandatu bom večjo pozornost
posvečala mladini in njihovim
potrebam, ker menim, da so nekako
odstranjeni na rob. Potrebno jih je
vključiti v delovanje občine.
2. Zavzemala se bom za vse
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1., 2. Verjamem, da lahko gremo
v naši občini v korak z razvojem
na nivoju občin doma in čez
mejo. Predvolilna retorika je bila
usmerjena na programe v smeri
spodbujanja industrije, vendar
menim, da je to področje v primeru
zamenjave lastnikov lahko tudi
pogubno. Vzporedno z dosedanjo

usmeritvijo je Občino potrebno
usmerjati v trajnostni razvoj in
graditi na obstoječih danostih.
Občina ima več kot eno petino
celotnih površin rajoniziranih za
kmetijsko pridelavo; med njimi
največji (usihajoči) vinograd v
Evropi. Šempetrsko Vrtojbensko
polje pa je opremljeno z namakalnim
sistemom. Na teh površinah bi s
sodobnimi tehnologijami in gradnjo
infrastrukturnih objektov oziroma
obratov (vrtnarije z rastlinjaki,
hladilnica, skladišča) pridelali dovolj
za samooskrbo in izvoz; prodaja
pridelkov pa bi lahko spodbujala
posebni turizem za nakupovanje
varne hrane z dodano vrednostjo.
Možnosti gojenja so raznolike,
gojimo lahko na prostem in v
zavarovanem prostoru od zelišč,
zdravilnih rastlin, izbranih vrtnin,
sadja in cvetja. Vse to pa lahko
oplemenitimo z dodano vrednostjo,
bodisi kot funkcionalna živila,
zamrznjena konzervirana živila,
sušene pridelke in če je še malo
romantike tudi rožna olja.

projekte, ki so dobri za našo občino.
Konkretno pa bom posvetila več
pozornosti projektom, ki sem jih
izpostavila na volitvah: projekt
Kulturne dvorane v Šempetru,
Socialno podjetništvo, projekt
tržnica, odprtje podružnične
knjižnice, projekt športni center, …
3. V ta namen je bil zastavljen
EZTS, s katerim naj bi uresničevali
in vodili projekte na območju
treh občin. Združenje deluje na
vseh področjih: šport, kultura in
izobraževanje, zdravstvo, energija,
urbanizem in prevoz.
4. Zagovarjam načelnost, ki je del
temeljnih vrednot vseh nas in
usmerja vsakodnevna razmerja z
vsemi zaposlenimi, sodelavci in
uporabniki. Kot je rekel Srečko
Kosovel: “Vsi, ki se bodo borili
za poštenost, odkritosrčnost in
načelnost v življenju, pripomorejo k
razvoju.”
5. Odločitve sprejemam na
podlagi znanj, izkušenj in lastne
presoje. Veliko izkušenj imam na
področju gospodarstva, področju
družbenih dejavnosti in poznavanja
računovodstva. Kar pa se tiče presoje
volivcev: “Vsake oči imajo svojega
malarja”.

Ivo Podbersič
42 let

Diplomiran inženir tehnologije
prometa
Lista Milana Turka

predstavitev svetnikov

1. Vsa področja so pomembna,
zato ne bi posebej izpostavljal
nobenega. Hitrejši razvoj pa bo po
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mojem mnenju mogoč, če bomo
ljudje med seboj sodelovali. Zato
se bom še naprej trudil, da bi se
ljudje – krajani, občani, sosedje,
… bolj povezali in si medsebojno
pomagali. Prizadeval si bom tudi,
da se bo s pozitivnimi pobudami in
spodbudami večala ozaveščenost za
urejenost našega okolja.

Alenka Poljšak
54 let

Dr. dentalne medicine
Lista Milana Turka

2. Zavzemal in podpiral bom vse
projekte, kateri bodo naši občini
doprinašali dodano vrednost.
Sam se bom še posebej zavzemal
za izgradnjo dodatnih igrišč,
kolesarskih in pešpoti – skratka za
urejanje površin, kjer se bodo lahko
ljudje povezovali.
3. Priložnosti in možnosti je še
veliko. Sam jih vidim v vedno
tesnejšem povezovanju ne
samo na formalni ravni temveč
v povezovanju krajev in ljudi.
Kot skupnost smo te odnose
stalno gradili – npr. Baklada – v
sodelovanju s sosedi iz Štandreža.
Želim si, da bi to nadgradili tudi
tako, da bi vzpostavili kolesarsko
in pešpot do Štandreža, ki je pred
desetletji že obstajala.
4. Vedno sem bil zagovornik slogana
“V slogi je moč”. Tako tudi zmeraj
delujem, saj rad prisluhnem ljudem
okrog sebe. To me tudi kot človeka
bogati. S svojo odprtostjo, veseljem
do življenja in zvrhano mero
optimizma skušam motivirati ljudi
okrog sebe, da skupaj izboljšamo ta
naš svet.
5. V veliko pomoč mi bodo izkušnje
iz mandata 2010–2014, ko sem
bil predsednik Krajevnega odbora
Vrtojba. Tudi izkušnje iz delovnega
okolja, družine in življenja nasploh
mi bodo pomagale, da se bom s
problemi in težavami spoprijel z vso
resnostjo, odgovornostjo in zvrhano
mero pozivne energije.

1. Področij, ki bi jim bilo potrebno
posvečati več pozornosti, je kar
nekaj, po mojem mnenju pa je
glavno gonilo razvoja uspešno
gospodarstvo. V okviru pristojnosti,
ki jih ima Občina, je potrebno
gospodarskim družbam omogočati
čim boljše pogoje za razvoj in še
naprej spodbujati investicije v nova
podjetja oz. nove proizvode, kar bo
pomenilo višjo produktivnost in
nova delovna mesta.
2. Vseskozi bom podpirala vse
projekte, ki bodo v dobro občanov
in bodo koristili vsestranskemu
razvoju občine kot celote. Zavzemala
se bom za čimprejšnjo ureditev
krožišč, ki bodo izboljšala prometno
varnost, in izgradnjo peš oz.
kolesarskih poti, ki bodo obrobna
naselja (npr. Bazara, Podmark)
povezali s centrom. Prav tako se
bom zavzemala za nadaljevanje
urejanja območja nekdanjega MMP
Vrtojba in vzpostavitev pogojev za
razvoj malega logističnega centra.
Na področju kulture in turizma pa
se bom zavzemala za čimprejšnjo
obnovo kinodvorane v Šempetru
ter ureditev Rekreacijskega centra
Vrtojba.
3. Občina Šempeter-Vrtojba je
s sosednjo Gorico že močno
povezana tako prek EZTSja, ki
spodbuja, oblikuje in izvaja projekte
teritorialnega sodelovanja, kot prek
različnih institucij in društev, ki
med seboj sodelujejo. To velja še

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

naprej nadaljevati, podpirati in
nadgrajevati.
4. Delovati v skupno dobro,
medsebojno se spoštovati in
sodelovati - če bomo v občinskem
svetu udejanjili te vrednote, bodo
cilji, ki smo si jih oz. si jih še bomo
v tem mandatu zastavili, brez dvoma
dosegljivi.
5. Moje izkušnje segajo na področje
zdravstva, gospodarstva in
družbenih dejavnosti. Na podlagi
znanja in lastnih izkušenj bom
sprejemala odločitve. Glede na to, da
je to moj prvi mandat v občinskem
svetu, pa se mi ne bo težko učiti
in pri poznavalcih posameznega
področja poiskati dodatne
informacije, ki mi bodo v pomoč.

bolnišnice in izgradnji Urgentnega
centra v Šempetru. Sodeloval
bom pri aktivni politiki pomoči
starejšim občanom. Podpiral bom
vse vrste turizma in kmetijstva v
naši občini ter projekte na področju
gospodarstva.
3. Priložnosti so:
• Logistični center MMP Vrtojba
in 5. koridor;
• Evropsko združenje za
teritorialno povezovanje;
• Intenzivnejša gospodarska
diplomacija na področju
Furlanije Julijske Krajine;
• Skupno sodelovanje pri naravnih
nesrečah.

49 let
SD

Jože Rupar

Dipl. ing. strojništva

3. Priložnosti sodelovanja vidim
ne samo v sodelovanju s sosednjo
Gorico ampak tudi z vsemi
ostalimi sosednjimi občinami
na obeh straneh meje. Potrebno
je to sodelovanje nadgraditi in
pripraviti temelje za nadaljnji razvoj
tako turizma, kmetijstva kot tudi
gospodarstva na tem področju.
Iz tujih primerov dobrih praks
vidimo, da takšno povezovanje in
sodelovanje prinaša dolgoročno
pozitivno sinergijo.

4. V slogi je moč.
5. V pomoč mi bodo izkušnje iz
analitike in področja vodenja, dela z
ljudmi, izkušnje s področja pogajanj
in poznavanja gospodarstva iz obeh
strani meje.

Stanislav Rijavec

in negospodarskimi družbami,
podjetniki in kmeti v občini, kot tudi
skozi nadgradnjo sistema spodbud
ter s tem omogočili razvoj novih
investicij in novih delovnih mest.

41 let

Ekonomist
SD

4. Za nadaljnji razvoj naše Občine
je potrebno odgovorno sodelovanje
nas vseh, ki ga na kakršen koli način
izoblikujemo in delno tudi vplivamo
nanj. Prepričan sem, da bomo to pri
našem delu tudi uspešno udejanjili.
Delovati moramo lokalno in
razmišljati globalno.
5. Pri svojem delu želim uspešno
uporabiti svoje več kot 16-letne
izkušnje s področja gospodarstva.
Znanje in izkušnje s področja dela
na tujih trgih, bančništva in financ
ter vodenja mi bodo pri tem v
pomoč. Kot predsedniku nadzornega
odbora Občine v preteklem mandatu
pa mi je razumljivo tudi njeno
delovanje.

Nataša Valentinčič
37 let

Magistra pravnih znanosti

1. Skupina svetnic in svetnikov SD je
na volitvah prejela največ glasov in
je zato kot najmočnejša stranka tudi
odgovorna, da pokriva vsa področja.
Za našo občino je zlasti pomembno
regionalno povezovanje, ekološki
projekti in razvoj podjetništva
preko Tehnološkega parka in RRA.
Predvsem pa moramo občino
približati ljudem. Važno je, da
občani sprejemajo projekte kot svoje
in kot veliko priložnost.

1. Socialni demokrati smo v našem
programu namenili pozornost vsem
področjem, ki so pomembna za
usklajen razvoj obeh krajev. Svoje
znanje in izkušnje ter pozitivno
naravnanost pa želim v prvi vrsti
uporabiti na področju gospodarstva.

2. Zavzemal se bom za projekte,
ki bodo omogočili občanom boljšo
kvaliteto življenja.
Istočasno bom sodeloval pri
ohranitvi statusa regionalne

2. Zavzemal se bom za uspešni
gospodarski razvoj naše občine skozi
projekte, ki bodo bolje izkoristili
strateško pozicijo občine, spodbujali
sodelovanja z gospodarskimi

Zima 2014
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Stranka Mira Cerarja, SMC

1. Nujen je skladen razvoj občine,
na vseh področjih. Primarno
je potrebno zagotoviti stabilno
lokalno gospodarstvo, ki je osnova
za napredek tudi na področju
sociale, šolstva, kulture, okolja ter
na ostalih področjih. Ustvariti je
potrebno pogoje, ki bodo ljudem
omogočali zaposlitev oz. ohranitev
delovnega mesta v domačem
kraju. Le višja zaposlenost lahko
omogoči boljši družbeni položaj
delovno aktivnih posameznikov
in posledično boljši položaj otrok,
družin, upokojencev, invalidov ter
lokalne skupnosti kot celote.
2. Konkretnih projektov je
veliko: občinska javna dela,
subvencioniranje gospodarstva
in kmetijstva, znižanje občinskih
dajatev, brezplačna pomoč
občanom pri urejanju njihovih
pravic, širitev pokopališča, obnova
posameznih ulic in še bi lahko
naštevali. Pri realizaciji konkretnih
projektov mora Občina najprej
prisluhniti potrebam ljudi in
gospodarstva, nato pa ravnati
povezovalno z namenom delovanja
„lokalno za lokalno“.

predstavitev svetnikov

3. Pred kratkim so občine Gorica,
Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba
prejele 10.000.000 EUR evropskih
sredstev in sicer za projekta
Čezmejni park Soča-Isonzo ter
za Vzpostavitev čezmejne mreže
zdravstvenih storitev. Vsi ostali
projekti s področja gospodarskoekonomske in socialne kohezije,
za katera je bilo ustanovljeno
Evropsko združenje za teritorialno
sodelovanje, pa predstavljajo
potencial, ki ga nedvomno še velja
izkoristiti.
4. Podpirala bom dobre projekte,
zato upam, da bo zanje mogoče
doseči kar najširši konsenz.
5. Najprej sem bila sedem let
zaposlena v realnem sektorju
(Odvetniška pisarna Starman/
Velkaverh, vodja pravno-kadrovske
službe v Tovarni pohištva Lipa
Ajdovščina), sedaj že sedmo leto
opravljam delo višje pravosodne
svetovalke pri Okrajnem sodišču
v Novi Gorici. Zadnja leta v
popoldanskem času opravljam tudi
delo mediatorke. Vse navedene
izkušnje je potrebno združiti
za dosego cilja-efektivnega in
transparentnega dela v občinskem
svetu v korist lokalne skupnosti.
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V projektu PVSP vse več
udeležencev iz občine
Šempeter-Vrtojba

Novogoriška skupina udeležencev v operaciji PVSP z mentorjem mag. Brunom
Mihljem.

V mesecu decembru se je v
okviru operacije Podjetno v
svet podjetništva 2014 pričela
usposabljati že tretja letošnja
skupina desetih mladih in
visoko izobraženih brezposelnih
posameznikov, starih do 35 let.
Tudi tokat so med udeleženci
tega uspešnega štirimesečnega
usposabljanja udeleženci, ki
prihajajo iz občine Šempeter-Vrtojba.
Vseslovenski projekt na območju
Severnoprimorske regije izvaja RRA
Severne Primorske, d. o. o., Nova
Gorica.
Usposabljanje udeležencev v okviru
omenjene operacije je razdeljeno
v tri vsebinsko ločene, ampak
smiselno povezane sklope. Prvi
del usposabljanja je namenjen
bistrenju poslovne ideje, s katero je
posameznik prepričal komisijo in
bil izbran v projekt. Usposabljanje
se nadgrajuje z načrtovanjem in
izvedbo tržne raziskave. Le-tu
posamezni udeleženec ugotovi
ekonomsko moč svoje poslovne
ideje. Sklepna faza usposabljanja
predstavlja aplikacijo poslovne ideje
v poslovno priložnost, ki bo rešila
udeleženčevo brezposelnost.

Za deset mladih potencialnih
podjetnikov tekom usposabljanja
skrbijo notranji in zunanji mentor
ter najeti zunanji svetovalci. Ravno
številna namenska svetovanja
usposobljenih zunanjih svetovalcev
in nenehna pomoč ter usmerjanje
mentorjev so velikega pomena za
udeležence pri razvoju njihove
poslovne ideje. Slednji imajo tako
vedno prave informacije na dosegu.
Operacija Podjetno v svet
podjetništva 2014 je vseslovenski
projekt, ki se odvija v dvanajstih
slovenskih razvojnih agencijah. V
mesecu novembru se je v igralno
zabaviščnem centru Perla v Novi
Gorici zbralo vseh 120 udeležencev
druge skupine operacije Podjetno v
svet podjetništva 2014. Med njimi
je bil tudi informatik in grafični
oblikovalec Peter Grilj, ki smo
ga predstavili v prejšnji številki
Glasila. Svečani prireditvi, katere
prvotni namen je bilo druženje in
mreženje udeležencev, so poseben
pečat nadeli govori številnih in
uspešnih gospodarstvenikov iz
Severnoprimorske regije.
Mag. Bruno Mihelj

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

IBC – International Business Center, nov
poslovni center v Šempetru pri Gorici
Podjetji Bolton Adriatic, d. o. o.,
in Spintec, d. o. o., sta se konec
letošnjega poletja skupaj odločili
preseliti v svoje poslovne prostore
v novoimenovano stavbo IBC –
International Business Center, prej
poznano pod imenom ICIT. Skupaj
s podjetjem Hit, d. d., sta tako v
lokalni skupnosti Šempeter zapisali
pomembno novo sodelovanje.
Četudi stavba kar nekaj časa ni
bila v uporabi in je bilo potrebno
nekaj začetnih osvežitvenih in
vzdrževalnih del, sta danes obe
podjetji že v polnem pogonu.

Družba Spintec posluje od leta
2010. Takrat je tim razvojnikov v
rekordnem času razvil prototip
produkta avtomatska ruleta Karma.
To so bili Borut Cuznar, Igor Lombar,
Sandi Stanič, Slavko Krapež,
Marko Žižmond in Ivan Gabrijelčič.
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Otvoritev novih prostorov 17. oktobra letos v IBC Šempeter. Z leve: Mag. Milan
Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba, Žarko Berlot, direktor Bolton Adriatic
d. o. o., Goran Miškulin, lastnik Spintec, d. o. o., Matej Arčon, župan Mestne
Občine Nova Gorica.

Kakovostno delo razvojnega oddelka
daje družbi osnovne temelje za
podjetniški uspeh na svetovnem trgu
igralniške tehnologije. Spintec je
najprej osvojil slovenski trg vključno
z najpomembnejšo igralniško
družbo Hit. S tako pridobljenimi
referencami pa nadaljeval pot na trge
Hrvaške, Makedonije, Črne Gore,
Nizozemske, Španije, Portugalske,
Irske, Karibov, Kolumbije, Peruja,
Gruzije, Bolgarije, Romunije, Cipra,
Indije in v tem trenutku svetovno
najuspešnejše igralniške destinacije
Macau.
Skladno z zahtevami kupcev je
Spintec razvil celoten spekter
produktov za avtomatizacijo igre
ruleta, si pridobil vse potrebne
tehnične certifikate in tako nadaljuje
z aktivno prodajo na še neosvojenih
trgih.

v lokalnem okolju z institucijami,
kot so občine, šolske ustanove,
Primorski tehnološki park, podjetja
in mladi podjetniki. Obnaša se
družbeno odgovorno, med drugim
sponzorira smučarski klub Gorica
ter podpira Ano Bucik, ki je članica
slovenske smučarske reprezentance
in najboljša smučarka Goriške do
sedaj.
V novo odprtem mednarodno
poslovnem centru IBC v Šempetru
si podjetji prizadevata za nadaljnjo
uspešno poslovno rast tudi v
mednarodnem merilu.
Barbara Skorjanc

podjetno

Bolton Adriatic je del stalno rastoče
mednarodne grupacije Bolton
Group, katere glavna dejavnost
je proizvodnja in prodaja visoko
kakovostnih proizvodov široke
potrošnje. Grupacija z več kot 3000
zaposlenimi je s širokim spektrom
kar 50 blagovnih znamk v različnih
kategorijah izdelkov široke potrošnje
prisotna na svetovnem tržišču v več
kot 125 državah. Bolton Adriatic,
kot del Bolton Group, te proizvode
že desetletje trži v osmih trgih
Adriatic regije (Slovenija, Hrvaška,
Srbija, Bosna in Hercegovina,
Črna Gora, Albanija, Makedonija
in Kosovo). Je podjetje z visoko
družbeno odgovornostjo, takrat ko
gre za delo z ljudmi, odgovornostjo
do narave in njenih darov ter
transparentnostjo delovanja. K
zdravemu prehranjevanju ter izbiri
kakovostnega življenjskega sloga
spodbuja z zelo dobro poznanimi
blagovnimi znamkami, kot so
Rio Mare, Ponti, Monini, Smac,
WcNet, Uhu, Bison, Airmax,
Borotalco, Chilly, Neutro Roberts,
Somatoline Cosmetic ter Merito.
Novo poslovno okolje IBC daje
podjetju Bolton Adriatic nov zagon
in optimizem za nadaljnji uspešen
razvoj in uresničevanje vizije
uglednih blagovnih znamk.

Potrebe po večjih proizvodnih
prostorih ter dobro sodelovanje z
družbo Bolton Adriatic in družbo Hit
so jih pripeljale v IBC v Šempeter,
kjer je že vrsta uspešnih podjetij.
Spintec se zavzema za sodelovanje
in soustvarjanje dobrih odnosov
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Z novim
letom
obvezne
energetske
izkaznice

Foto: Tomaž Nemec

Postavljen prvi 24 ur javno
dostopni avtomatiziran
defibrilator v občini

Foto: Tomaž Nemec

dobro je vedeti

15. novembra je pred in v prostorih
hotela Lipa potekala prireditev
Pomagajmo prvi, rešujmo življenja!,
ki ste jo lahko spremljali tudi v
živo preko internetne povezave,
zahvaljujoč se Radioklubu Burja.
Glavni namen dogajanja, ki ga je
pripravila Civilna zaščita Občine
Šempeter-Vrtojba, je bilo ozavestiti
pomen takojšnje pomoči, ki jo
lahko vsakdo od nas nudi. Tudi s
pomočjo aparatov, kot so avtomatski
defibrilatorji. Enega, ki je od tega
dne naprej na voljo 24 ur sedem
dni v tednu, je župan Milan Turk
slovesno namestil v omarico,
opremljeno z zvočnim alarmom, v
avli Hotela Lipa. Nakup aparata so
omogočili Občina Šempeter-Vrtojba
in podjetji Letrika, d. d., ter MIDS,
d. o. o.. Sicer je tovrstnih aparatov
v občini več, vendar je njihova
dostopnost omejena na čas urnikov
ustanov, kjer so nameščeni (avla
Coroninijevega dvorca, Zdravstveni
dom v Šempetru, bolnišnica).
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Vemo, da so pri srčnem zastoju
odločilne ne le minute, ampak tudi
sekunde, ki pretečejo do takrat,
ko človeku priskočimo na pomoč
in ga začnemo oživljati, saj s hitro
pomočjo preprečimo možganske
poškodbe in celo smrt. Vemo tudi,
da lahko učinkovitost masaže srca
močno izboljšamo z defibrilatorjem,
ki po tem, ko ga namestimo na prsni

Energetski zakon EZ1 z dne
24. februarja 2014 je med
drugimi zahtevami uredil tudi
področje uporabe energetskih
izkaznic. Energetska izkaznica
stavbe je javna listina s podatki
o rabi energije, ki omogočajo
primerjavo in oceno energetske
učinkovitosti stavbe. Izdelajo
jo neodvisni strokovnjaki, ki so
za to pridobili licenco in velja
10 let od datuma izdelave. Na
listini so izkazani podatki o rabi
toplote, električne energije ter o
emisijah CO2, podani pa so tudi
ukrepi za povečanje energetske
učinkovitosti stavbe. Poznamo
dve vrsti, računsko in merjeno
energetsko izkaznico. Računska
energetska izkaznica se lahko
izda za vsako stavbo. Predpisana
je za stanovanjske stavbe in
za vse nove stavbe. Merjena
izkaznica pa je namenjena
obstoječim nestanovanjskim
stavbam in upošteva izmerjene
vrednosti rabe energije za

koš človeka, sproži električni šok, ki
spodbudi ponovno delovanje srca.
Da ravnanje z aparatom ni težko,
so nazorno prikazali reševalci, ki
so poleg tega predstavili veščine
nudenja prve pomoči in temeljne
postopke oživljanja. Kako se z
avtomatiziranim defibrilatorjem
rokuje, pa so lahko obiskovalci
preizkusili tudi sami z vadbenimi
aparati. Reševalcem so se pridružile
tudi druge organizacije, ki skrbijo
za naše zdravje, in predstavile svoje
delovanje ter opremo. Obiskovalcem
pa so predstavnice podjetja MediGO
po želji izmerile tudi krvni sladkor
in krvni tlak.
Mateja Poljšak Furlan

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Energetsko izkaznico morajo
pridobiti lastniki stavb (tudi
podjetja) ali posameznih delov
stavb, ki se prodajo ali oddajo v
najem ter investitorji pri gradnji
novih objektov. Po 31. decembra
2014 bo pri oglaševanju prodaje
in najema stavb potrebno
navajanje energijskih kazalnikov
energetske učinkovitosti stavbe
iz energetske izkaznice. Prav tako
je izkaznica obvezna za vse javne
stavbe s površino nad 250 m2 (do
9. julija 2015 je meja, nad katero
velja obveza 500 m2), upravljavec
stavbe pa mora veljavno
energetsko izkaznico namestiti
na vidno mesto v stavbi. Kršitve
določb energetskega zakona, ki se
nanašajo na energetske izkaznice
se kaznuje z globami od 300
do 1.000 EUR. Goriška lokalna
energetska agencija GOLEA
je pooblaščen izdelovalec in
izdajatelj energetskih izkaznic ter
je do septembra 2014 izdala že
več kot 40 merjenih in računskih
energetskih izkaznic.
GOLEA

Tradicionalni spominski
pohod na Trstelj

Foto: Silvan Jogan

obdobje zadnjih treh let ter
enostavni energetski pregled
stavbe.

Že osmo leto zapored sta osnovni
organizaciji Zveze borcev za
vrednote NOB iz Vrtojbe in Renč 19.
oktobra priredili pohod v počastitev
padlega partizana iz Vrtojbe Emila
Bizjaka – Jurija in vseh borcev
prve Kraške čete od Mohorinov do
Trstelja. Pohod je potekal po znani
partizanski in pohodniški poti.
Pohodniki so do Trstelja premagali
okrog 600 m višinske razlike in se
pridružili drugim udeležencem.
Vmes so se ustavili pri spominskem
obeležju na Latnikih, nedaleč od
zadnjih hiš pri Mohorinih, kjer
so položili cvetje in se poklonili
padlemu junaku Juriju, ki je padel
približno na tem mestu 28. oktobra
1942.
Prireditev na Trstelju ob Stjenkovi
koči je bila posvečena Kraški četi,
partizanski borbi in pomenu pravega
vrednotenja tega dejanja, ki mu ni
para v slovenski narodni zgodovini.

Na slovesnosti nam je o teh
svinčenih dogodkih in o življenju
padlega partizana iz Vrtojbe z lepo
besedo spregovoril profesor Radivoj
Pahor.
Mešani delegaciji predstavnikov
Zveze borcev za vrednote NOB iz
Vrtojbe in Renč sta položili venec
ob plošči borcem Kraške čete in
junaka Stjenke. Mešani pevski zbor
Ciril Silič iz Vrtojbe pa je prireditev
popestril s čudovitimi priredbami
partizanskih in drugih pesmi.
Ob dolgem in prisrčnem druženju
ter okusnem prigrizku se je pesem
udeležencev še dolgo razlegala
iz Trstelja, ki je bil mnogokrat
partizansko zatočišče.
Istvan Frančeškin

društva
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Humanitarna
hiša v
Šempetru

Praznovanje Svetovnega
dneva srca 2014 v
Podružnici za Severno
Primorsko
Letošnje praznovanje Svetovnega
dneva srca, 29. septembra, smo
vsi udeleženci priprav z veseljem
pričakovali. Že poleti smo namreč
izvedeli, da je pokroviteljstvo
prevzel predsednik države Borut
Pahor. V uvodnem nagovoru sem
kot predsednica naše podružnice
povzela nekaj misli ob geslu
letošnjega praznovanja, ki se je glasilo:
Življenje. Delo. Zabava. Pridružite se.
Poudarila sem pomen in skrb vsakega
posameznika za zdrav življenjski
slog ter skrb vseh nas za varno okolje
v družini, na delovnem mestu in
pri rekreaciji. Seveda pri vsem tem
brez sodelovanja vlade, delodajalcev,
civilnih združenj in medijev ne gre.
V zabavnem programu so letos
sodelovali otroci pevskega zbora
Podružnične šole Vrtojba. S svojim
nastopom so pričarali vedro
razpoloženje. Ob tej priložnosti se
zahvaljujemo zborovodkinji Tatjani
Marvin in učiteljici Suzani Koncut.
Sledil je liričen nastop članic Zveze
kulturnih organizacij Nova Gorica z
imenom Sanje s kitaro.

Po kulturnem nastopu je spregovoril
prim. Herbert Bernhardt, dr. med.,
specialist internist, ki nas je s svojim
predavanjem o pomenu gibanja v
okviru preventive srčnožilnih bolezni
zelo navdušil.
Prireditev so zaključile članice
Društva žena Vrtojba, ki so pripravile
razstavo svojih izdelkov. Sledil
je program domačih in včasih že
pozabljenih lokalnih pesmi, ki so
dvignile razpoloženje v dvorani. Kot
dobre gospodinje pa so prispevale tudi
k pogostitvi po končani prireditvi, saj
so postregle z doma pripravljenimi
dobrotami. Bil je res lep Dan.

Šempeter ima novo pridobitev.
Ob Svetovnem dnevu diabetesa,
14. novembra, je odprla svoja
vrata Humanitarna hiša v
Šempetru pri Gorici. Tako so
pridobili nove prostore Območni
Rdeči križ, Območna Karitas
in Regijsko Društvo diabetikov
Nova Gorica. Vse te humanitarne
organizacije so za svojo dejavnost
pridobile od Občine ŠempeterVrtojba prostore bivšega Mejnega
prehoda Šempeter. Država se
je po nekaj letih le odločila te
prostore prenesti na Občino.
Društvo diabetikov je že začelo
delati na novi lokaciji in uredilo
vse prostore. Ob Svetovnem
dnevu diabetesa je bila hiša
osvetljena v modro, v opozorilo
in osveščanje ljudi o tej epidemiji
21. stoletja, o neozdravljivi
sladkorni bolezni. V Sloveniji je
zbolelo že preko 130.000 ljudi,
na Goriškem pa preko 3.700,
kar je grozljiva številka. Zato bo
društvo v prostorih organiziralo
razna preventivna predavanja,
edukacije za novoodkrite

Glede na to, da so tokratni prireditvi
dali velik in pomemben prispevek
prav občanke in občani Občine
Šempeter-Vrtojba, menim, da je
prav, če o tej prireditvi izve širši
krog bralcev, hkrati pa se za njihovo
udeležbo še enkrat zahvaljujem.

društva

Ker se bliža novo leto, želim vsem
veliko zdravja, sreče in izpolnitve vseh
skritih želja, v prihajajočem letu pa
tudi uspešnega sodelovanje z našim
društvom.
Cvetka Melihen Bartolić, dr. med.,
spec. internist,
predsednica Podružnice za
Severno Primorsko pri Društvu za
preprečevanje bolezni srca in ožilja
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bolnike, preventivne meritve
sladkorja v krvi in krvnega
pritiska. Občanom bodo pomagali
z literaturo o nevarnostih in
posledicah bolezni, članom
društva bodo delili merilce
krvnega sladkorja in druge
pripomočke.

Razstava prve kozmonavtke
Valentine Vladimirovne
Tereškove v Šempetru

Karitas in Rdeči križ bosta imela
tam svoja sedeža in pisarne za
pomoč pomoči potrebnim. Ljudje
se že tam oglašajo in prinašajo
opremo in oblačila, žal pa hiša za
sedaj še nima urejenih primernih
skladiščnih prostorov, tako da
zbiranje in delitev po zagotovilih
obeh organizacij poteka po do
sedaj znanih poteh in v do sedaj
znanih prostorih.
Je pa za Humanitarno hišo še
veliko idej, ki se bodo uresničile
s pomočjo občanov in občank
Občine Šempeter-Vrtojba.
Kot prvo je nujno zamenjati
salonitno streho in urediti vse
informacijske povezave ter
zagotoviti nadaljnje vzdrževanje.
Dominik Soban

Letošnje leto je bilo v Društvu
upokojencev Šempeter polno
raznovrstnih in zanimivih dogodkov
in aktivnosti. Eden pomembnejših
je bila soorganizacija dokumentarne
fotografske razstave o ruski
kozmonavtki Valentini Vladimirovni
Tereškovi, ki je kot prva ženska
poletela v vesolje. Idejo je v Centru za
dnevne aktivnosti starejših predstavil
Drago Kosmač, upokojenci pa smo se z
veseljem in zagnanostjo lotili dela.

ta namen pripravila Ida Mermolja. Ob
prijateljskem in sproščenem pogovoru
smo spoznavali drug drugega in našli
kar nekaj skupnih točk, kjer bi lahko
v prihodnosti sodelovali, kot je na
primer organizacija rusko-slovenskega
večera v Šempetru s spoznavanjem
ruske kuhinje, ko bomo v CDAS
organizirali učenje ruskega jezika.
Podarili nam bodo učbenike, povabili
pa so nas tudi na obisk Kulturnega in
znanstvenega centra v Ljubljani.

Gradivo (fotografije) nam je priskrbel
Ruski center znanosti in kulture
iz Ljubljane z direktorjem in
predstavnikom Ruskega konzula v
Sloveniji, Rifatom Pateejevom, na
čelu. S pomočjo likovnega društva smo
fotografije uokvirili in razstavili v avli
Coroninijevega dvorca.

Goste smo popeljali na obisk
najmanjšega muzeja v Evropi, nato
pa smo se odpravili v Coroninijev
dvorec, kjer nas je vse skupaj sprejel
župan Milan Turk, ki je goste iz Rusije
popeljal po dvorcu in stalni razstavi o
življenju in delu družine Coronini.

Najprej smo se srečali v prostorih
Društva upokojencev, kjer smo goste
pričakali z okusnim kruhom, ki ga je za
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Razstavo je uradno otvoril Rifat Pateev,
po razstavi pa nas je strokovno popeljal
Vojko Kogej, znani slovenski novinar,
ki je več kot 40 let nazaj ustanovil
slovenski Astronavtsko-raketarski
klub Vladimir Komarov. Sledila je še
projekcija o razvoju ruskih vesoljskih
plovil in njihovih ustvarjalcih.
Večer se je nadaljeval v sproščenem
in veselem druženju med obiskovalci
razstave in visokimi gosti. Razšli smo
se trdno prepričani, da bomo
sodelovanje okrepili tudi v
prihodnosti.
Ivana Konič
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Razstava prikazuje življenje
kozmonavtke od otroških let do
njenega velikega uspeha, ko je kot prva
ženska poletela v vesolje. V posebno
čast in ponos nam je bil tudi obisk
visokih ruskih gostov iz Ljubljane.
Poleg direktorja Centra, Rifata Pateeva,
so nas obiskali tudi vojaški ataše
Mihail Glagazin, njegov pomočnik
Anton Momatyuk s soprogo, sodelavec
centra Sergej Šavli in Vojko Kogej,
predsednik Kozmonavtskega društva
Slovenije, ki nas je tudi strokovno
vodil skozi razstavo.

Športno društvo Mark Šempeter
Leto – 365 dni in še ena četrtina
dneva – je običajno obdobje,
za katerega ponavadi delamo
“poračun”. Poračun naše uspešnosti,
uresničitve naših načrtov. Naše
društvo je neprofitna organizacija,
zato se nikoli ne ustavljamo
na finančni uspešnosti, ampak
povprašamo naše člane, kako so
oni zadovoljni z našo skupno
preteklostjo.
Sredi meseca decembra nastopi
torej dan, ki ga imenujemo
“Srečanje članov društva”. Ob
tej priliki navadno pripravimo
nekaj kulturnega programa z
nastopi uveljavljenih skupin in
naših mladih članov. Na srečanje
povabimo predstavnike občine ter
drugih organizacij, s katerimi tesno
sodelujemo. Vabilu se radi odzovejo
in tako priznavajo, da smo uspešen
dejavnik v očeh občanov. Spremlja
nas živa glasba in vabi na ples, ob
tem pa člani podoživljajo preteklost

in planirajo našo prihodnost. Za
uspešno prihodnost so seveda
določeni izvoljeni predstavniki
društva, ki ob obilici dela tudi
kakšno “mimo udarijo” (Kdor ne
dela, ne greši).
Malo je društev, ki imajo za seboj
tako dolgo življenjsko dobo. Letos
namreč praznujemo 20. obletnico
delovanja Športnega društva Mark
Šempeter. Izdali smo Zbornik,
v katerem smo povzeli del naše
zgodovine. Uspešno delujemo v
občinskem prostoru, znana pa je
tudi naša čezmejna prisotnost v
Evropski uniji.
Podrobno smo se predstavili v
predhodnih izdajah občinskega
glasila, zato naj bo tokrat zaključen
prispevek le z novico, da smo v
oktobru v okviru vsakoletnega
obiska tujih dežel uživali na Siciliji
in Tuniziji. Kot vedno je bilo
potovanje lepo organizirano, kljub

bojazni, da bi se lahko srečali z
“gospo ebolo”.
Uspešno in zdravo naslednje
leto želim vsem članom in
simpatizerjem. Prav tako naj se še
naprej razvija sodelovanje društva z
Občino Šempeter-Vrtojba, Zavodom
za šport Nova Gorica, Goriškim
komitejem FIASP in drugimi
sorodnimi društvi, s katerimi redno
sodelujemo. Poseben pozdrav velja
športnemu društvu iz Graefinau –
Angstedta v Nemčiji, s katerim smo
letos podpisali izjavo o prijateljstvu.
Srečno vsem bralcem našega
Glasila!
Silvo Kokot

Pregled aktivnosti v Turističnem društvu
Občine Šempeter-Vrtojba
December je čarobni mesec, poln
presenečenj in skritih želja. Letos
smo društvo obogatili s sekcijo
Folklorne plesne skupine, katere
pobudnik je bil Bojan Koglot iz
Vrtojbe, skupina se je predstavila na
letošnji Martinovi furengi.

društva

Kot društvo sodelujemo pri vseh
prireditvah v občini, za kar vsi člani
društva vložimo veliko svojega
prostega časa. Marsikatere akcije ali
prireditve seveda ne bi mogli speljati
brez pomoči naše Občine in KŠTMja, s katerim smo s skupnimi močmi
izvedli več prireditev.
Bili smo prisotni na Pustovanju,
udeležili smo se prireditve Obmejni
okusi v sosednji Gorici, bili na
sejmu Expomego v Italiji, pa tudi na
srečanju Šempetrov, ki je potekalo
pri nas, pa tudi na Boreljadi v Vrtojbi
in še bi lahko naštevali. Ravno v
tem času se je zaključila tudi akcija
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“Ogledalo mojega okolja”, ki smo
jo organizirali skupaj s Turističnim
društvom Solkan in Nova Gorica.
Letošnje leto smo zaključili z
izletom v Cerkvenjak, kjer smo se
odzvali vabilu tamkajšnjega Društva
vinogradnikov, s katerim sodelujemo
že vrsto let.

tudi vsem občanom in občankam,
lepe prihajajoče božične praznike in
srečno v letu 2015.
Alenka Brankovič,
predsednica Turističnega društva
Občine Šempeter-Vrtojba

Letos sem kot predsednica zaključila
svoj prvi mandat. Članom se
zahvaljujem za zaupanje še za
nadaljnja štiri leta vodenja in
delovanja v tem društvu. Pri vsem
trudu, ki ga vlagam v društvo, nisem
dobila samo veliko pohval ampak
tudi nekaj zelo grenkih pritožb.
Vsaka kritika je pozitivna in vpliva
na nadaljnji razvoj društva, zato se
vsem zahvaljujem tako za pohvale
kot za kritike. Za društvo delam
rada, s srcem in dušo.
Ob tej priložnosti želim vsem
članom in članicam društva, pa

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Martinova furenga in najbolj všečno vino
2014
Turistično društvo Občine
Šempeter-Vrtojba je v sodelovanju
z Zavodom KŠTM ŠempeterVrtojba 15. novembra organiziralo
tradicionalno Martinovo furengo,
ki je svojo pot zaključila v šotoru
na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri
Gorici.
Bogat program se je na trgu začel s
kmečko tržnico, ki jo je organizirala
ekologinja prehrane Maura Arh.
Med 8. in 13. uro so si obiskovalci
na trgu lahko postregli z bogato
ponudbo lokalnih in drugih
ekoloških pridelovalcev.

1. mesto bela vina.

2. mesto bela vina, 1. mesto rose vina,
1. mesto rdeča vina.

Vozovi z mladim vinom so na pot
proti Šempetru in Vrtojbi krenili
ob 9.30 iz Solkana, obiskali pa
so tudi Novo Gorico, Štandrež v
sosednji Italiji in Vrtojbo. Na trg
so se pripeljali ob 18. uri in nato
tradicionalno krstili mlado vino
domačega vinarja Zorina Koglota.
Ob mladem vinu in dobri hrani je
kljub nenaklonjenemu vremenu
za primerno vzdušje poskrbela
zabavnoglasbena skupina Arena.

3. mesto rose vina.

2. mesto rdeča vina.

Vsem vinarjem se zahvaljujemo
za sodelovanje, Društvu žena
Vrtojba za pomoč in odlično frtaljo
pri pokušnji vin, zmagovalcem
pa iskreno čestitamo za dosežen
uspeh.
3. mesto bela vina.

Zima 2014

KŠTM Šempeter-Vrtojba

3. mesto rdeča vina.
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V programu Martinove sobote pa
je potekalo tudi že tradicionalno
tekmovanje za najbolj všečno
belo, rdeče in rose domače vino
Občine Šempeter-Vrtojba po oceni
občinstva, na katerem je sodelovalo
kar 20 različnih vin domačih
vinarjev.
• Prvo mesto v kategoriji belih
vin je zasedel Danilo Hvalič,
drugo mesto TŠC Biotehniška
šola, tretje mesto pa je pripadlo
Aneju Kravanja.
• Med rdečimi vini je primat
prevzela TŠC Biotehniška Šola,
drugo mesto Dejan Koglot, tretje
mesto pa Zorin Koglot.
• V kategoriji rose je prvo mesto
zasedla TŠC Biotehniška Šola,
drugo mesto Sandi Pintar, tretje
mesto pa Evgen Devetak.

2. mesto rose vina.

PGD Šempeter pri Gorici v letu 2014
V letu 2014 smo uspešno zaključili
številne intervencije, vaje operative
in čezmejna sodelovanja. Bili smo
dejavni ob požarih na prometnih
sredstvih, požarih v naravnem
okolju, v stanovanjskih objektih in
seveda ne pozabimo poplav, ki so
v mesecu novembru presenetile
našo občino. Sodelovali smo tudi s
Civilno zaščito Občine ŠempeterVrtojba in ekipo EPPI iz občine
Renče Vogrsko na predstavitveni
vaji v mesecu požarne varnosti v
oktobru. Naših 14 mladih gasilcev
in gasilk se je v letos udeležilo
tudi praktične vaje na Igu, kjer so
dokazali pridobljena znanja.
Niso dejavni le operativci, temveč
tudi gasilska mladina, ki se je
vestno udeleževala številnih
tekmovanj. V okviru krožka so
naši najmlajši dosegali izvrstne

rezultate na gasilskih kvizih, tako
regijskih kot tudi državnih in s
tem pridobivali nova znanja. 22.
novembra je skupina pionirjev odšla
v Črešnjevce na državno tekmovanje
in tam dosegla dobro 20. mesto.
Sodelovali so tudi na orientaciji v
Panovcu in ob uporabi kompasa ter
ročnih zemljevidov dosegli odlične
rezultate.
Konec leta je čas, ko se ozremo
na prehojeno pot in narejeno
delo. Ozremo se v preteklost in si
postavimo nove cilje za prihodnost
glede na izkušnje, ki smo jih
pridobili. V novem letu pa nikakor
ne smemo pozabiti na trdne stebre,
ki držijo naše društvo in že od
nekdaj omogočajo bivanje z vami.
To ste vi, občani in občanke Občine
Šempeter-Vrtojba, in seveda naši
veterani, ki že od nekdaj bedijo nad

nami. Zato naj vam v prihajajočem
letu zaželimo vse najboljše, polno
zdravja, obilo sreče, čarobnega
veselja ter dobrih misli.
Naš prosti čas za vašo varnost!
Milovan Cijan, predsednik,
in operativna enota PGD Šempeter
pri Gorici

društva
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Boreljada 2014
Hodiš ob jezeru (Keutschach am
See), Gerhard Oleschko. Sledil je
blagoslov borel in tradicionalno
druženje pred cerkvijo.

Tretji vikend v septembru je v
Vrtojbi že vrsto let namenjen
boreli, pravzaprav njenemu
prazniku: Boreljadi. Tudi letos je ta
tradicionalna kulturna, etnološka
in športna prireditev med 19. in
21. septembrom v Vrtojbo privabila
številne obiskovalce od blizu in
daleč. Da je vse potekalo tako, kot
je moralo, gre zahvala organizatorju
Krajevnemu odboru Vrtojba in
številnimi domačimi društvom ter
zavodu KŠTM Šempeter-Vrtojba. Z
Boreljado smo tako tudi v letu 2014
obudili delček navad in dogajanja
vaškega življenja, da ne bodo utonile
v pozabo.

in fotografij ‘Boreljada 2013’ v
Mali dvorani Mladinskega centra
v Vrtojbi. Dogajanje se je nato
preselilo nadstropje nižje, kjer smo
si premierno ogledali dokumentarni
film “Z borelo od vodnjaka do
vodnjaka po Vrtojbi” in se ob
‘poprčkih’ na koncu projekcije
‘skoraj’ do solz nasmejali.

Začeli so otroci. V petek so svojo
ustvarjalno žilico in kreativnost
pokazali na ustvarjalnih delavnicah
na temo “Z borelo od p’ča do
p’ča po Vrtejbi”. Tudi večer ni
šel brez njih, saj so nastopili ob
odprtju razstave otroških izdelkov

Nedeljo smo pričeli s slovesno
sveto mašo, ki jo s petjem poleg
domačega otroškega zbora bogatil
zbor Kulturnega društva Zvezda iz
Hodiš. Bogoslužja sta se udeležila
tudi predstavnika pobratenih občin,
župan Medee, Igor Godeas, in župan

Sobota je bila športno obarvana.
Že v jutranjih urah se je v Vrtojbi
balinalo, ekipe so se pomerile
v turnirju malega nogometa,
obiskovalci so lahko testirali svojo
telesno zmogljivost, zvečer pa so se
pomerili v kartanju – briškuli.

Prav druženje, prijateljevanje in
medsebojno spoznavanje ljudi
ob Boreljadi, je bilo odličen okvir
slovesnemu podpisu Listine o
pobratenju med občinama Hodiše
ob jezeru/Keutschach am See in
Šempeter-Vrtojba, kjer sta župana
Milan Turk in Gerhard Oleschko
dolgoletne prijateljske vezi, ki so se
tkale prek občine Medea, v skladu s
sklepi obeh občinskih svetov utrdila
tudi na formalni ravni. Listino sta
župana podpisala že na prireditvi v
Hodišah 26. aprila letos, tokrat pa
smo slovesnost ob pobratenju, ki so
jo s kulturnim programom obogatili
Godalni kvartet NOVA, Mladinski
pevski zbor Šempeter-Vrtojba in
Folklorno društvo Gartrož, izvedli
tudi v naši občini.
Po tradiciji pa je nedelja namenjena
sprevodu borel, ki tudi tokrat ni
umanjkal. Tudi letos so ponosni
lastniki pestro obložene borele vodili
mimo obnovljenih vodnjakov do
prireditvenega prostora, kjer so bile
predstavljene. Program in vzdušje so
dopolnili še Pihalni orkester Nova
Gorica ter spretni plesalci plesne
šole Kreart, piko na i pa so dale
okusne jedi iz “Vrtejbnske kuhnje” in
pecivo članic Društva žena Vrtojba.
Dan se je zaključi z zabavo, ki ji je
ritem še pozno v noč dajal ansambel
Zvita feltna s Krasa.
Jerica Turk in Mateja Poljšak Furlan

prireditve

Zima 2014

23

V sklopu projekta, ki je sofinanciran
v okviru Lokalne akcijske skupine
(LAS) jugozahodnega dela Severne
Primorske za obdobje 2007–2013, je
bilo izdelanih 1.000 zgoščenk, ki so
bila razdeljena po gospodinjstvih v
Vrtojbi.

prireditve

V Vrtojbi si že vrsto let prizadevajo
za ohranjanje kulturne dediščine.
Del tega je tudi projekt Vrtojba - vas
vodnjakov, ki ga pripravljajo trije
partnerji, Občina Šempeter-Vrtojba,
zavod KŠTM Šempeter-Vrtojba in
domače podjetje Video pro d. o. o.,
ki se lahko pohvali z dolgoletnimi
izkušnjami na področju snovanja
dokumentarnih filmov. V sklopu
projektnih aktivnosti je namreč
pod avtorstvom Renata Podbersiča,
domačina, ki se vse življenje posveča
raziskovanju domače vasi v njeni
materialni in kulturni dediščini,
pred kratkim nastal dokumentarec
“Z borelo od vodnjaka do vodnjaka v
Vrtojbi”.
Od zamisli do izvedbe filma je dolga
pot. Tokrat so jo skupaj prehodili
Renato Podbersič, Erika in Jure
Škrlep. Že sam naslov dokumentarca
je dovolj zgovoren: posvečen
je simboloma Vrtojbe, boreli in
vodnjaku, ki sta hkrati nosilca
številnih zgodb iz bogate vrtojbenske
zgodovinske zakladnice. Vrtojba
je bila bolj kot druge sosednje
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vasi vedno močno odvisna od
vodnjakov (bilo jih je kar 80), saj
ni posedovala drugih kakovostnih
vodnih virov. Z vodnjaki pa
je bila vedno tesno povezana
tudi borela. Njeno funkcijo in
uporabnost pa gotovo pozna
sleherni Vrtojbenc. Tudi v tem
filmu ima vlogo spremljevalke in
povezovalke zgodb, ki se odvijajo
ob vodnjakih. Tako spoznavamo
zgodovino vasi, bogato kulturno
izročilo, ki se odraža skozi
delovanje številnih pevskih
zborov, predstavljeno je bogato
vrtojbensko ljudsko izročilo v
izštevankah in družabnih igrah,
bogastvo pregovorov, versko
izročilo in še veliko drugega.
Verjetno bi težko našli vas ali
kraj, kjer bi ljudje s takšnim
veseljem sodelovali pri
snemanju, kot so to storile naše
Vrtojbenke in Vrtojbenci. Našteli
smo jih več kot sto. Vsem se ob
tej priložnosti lepo zahvaljujemo,
kot tudi vsem domačinom, ki so
nam odstopili svoja dvorišča in
vodnjake, da smo lahko posneli
vse prizore za film.
Erika Škrlep,
Video pro d. o. o.

Dan reke Soče

Foto: Arhiv OŠ Ivana Roba,
Podružnična šola Vrtojba

Novo nastali film “Z borelo
od vodnjaka do vodnjaka po
Vrtojbi”

Udeleženci EKO dneva ob Soči.

Italija in Slovenija. Reka Soča pa
nekje na meji. Skozi stoletja so se
kulturni vplivi med sosednjima
narodoma prepletali, prostor so
zaznamovale vojne vihre. Narava
pa se ne meni ne za vojno, politiko,
jezik, kulturo. Živi svoje življenje.
Ljudje smo bili od narave vedno
zelo odvisni, le da so se v preteklosti
ljudje tega bolj zavedali. Dandanes
pa nam narava s podnebnimi
spremembami sporoča, da je človek s
svojimi posegi v naravo pretiraval.
Soča pa tisočletja teče po tem
prostoru, včasih divja, včasih mirna,
dobrohotna, nepredvidljiva in
čudovita. Soča izvira v Sloveniji in
se v morje izliva v Italiji in jo imamo
za svojo tako Slovenci kot Italijani.
Je reka, ki povezuje dve državi, dve
kulturi, dva naroda. Reka, ki ne
pozna meja.
Reka Soča je prva reka v Sloveniji, ki
je dobila svoj dan. To se je zgodilo na
pobudo avtoric filma o Soči in ljudeh
ob njej z naslovom Trenutek reke,
Nadje Velušček in Anje Medved, in
predloga Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave. Pismo o nameri za
razglasitev dneva reke Soče so marca
2011 podpisali vsi župani občin
porečja Soče v Sloveniji, to je občin
Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno,
Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, MirenKostanjevica, Nova Gorica, RenčeVogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in
Vipava.
Dan reke Soče praznujemo 14.
oktobra. Namen praznovanja dneva
reke Soče je ustvarjanje sožitja vseh,
ki živijo med njenim izvirom in
izlivom, predstavitev umetniškega
ustvarjanja, povezanega z reko in
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življenjem ob njej, znanstvenih
in raziskovalnih preučevanj Soče
ter ozaveščanje o pomenu varstva
reke in izboljšanju sonaravnega
stanja v prihodnosti. Leta 2013
je Mestna občina Nova Gorica za
dve leti prejela pokroviteljstvo
nad praznovanji dneva reke Soče.
Organizirane so bile številne
aktivnosti, ki so imele predvsem
namen informiranja in osveščanja
o pomenu reke Soče ter varstva in
izboljšanja sonaravnega stanja reke.
Na letošnjem praznovanju je
sodelovala tudi OŠ Ivana Roba
Šempeter, Podružnična šola Vrtojba.
Na povabilo Kajak centra Solkan in
Mestne občine Nova Gorica smo se
27. septembra udeležili EKO dneva
ob Soči. Tako so člani vrtnarskega
krožka in EKO naravoslovnih uric
preživeli prelepo sobotno dopoldne v
prijaznem okolju Kajakaškega centra
Solkan. Na stojnicah smo razstavili
številne izdelke, ki so nastali na temo
Soče, varovanja in izkoriščanja voda.
Pripravili smo delavnico izdelovanja
novih izdelkov iz odpadnih
materialov. Obiskovalci so si tako
lahko izdelali preprosto glasbilo in
vodni mlinček, ki so ga lahko tudi
preizkusili. Naši učenci so sodelovali
v čistilni akciji v okolici kajak centra
ter sodelovali v delavnicah. Za našo
šolo so pripravili opozorilno tablo za
šolski skalnjak.
15. oktobra pa smo sodelovali na
posvetu ob dnevu reke Soče v hotelu
Perla, kjer smo predstavili projekte,
ki smo jih na naši šoli izvajali v zvezi
z reko Sočo.
S predstavitvijo na omenjenih
dogodkih smo zaključili aktivnosti v
okviru meddržavnega projekta Soča,
moja reka, ki smo ga izvajali skupaj z
učenci iz Medee.
Nadja Pahor Bizjak

Zdrava prehrana na
Osnovni šoli Ivana Roba
Z zdravim prehranjevanjem
varujemo zdravje in sočasno
preprečujemo dejavnike
tveganja za nastanek kroničnih
nenalezljivih bolezni in bolezni
same.
Šolsko okolje je lahko zelo
pomemben varovalni dejavnik
zdravega prehranjevanja, v
kolikor otroka podpira pri
zdravi izbiri živil. Urejena
šolska prehrana je eden
najučinkovitejših načinov
korekcije nezdrave prehrane,
vpliva pa tudi na zmanjševanje
socialnih razlik. Šolska
prehrana tako postaja vedno
bolj pomembna za skladen
telesni in duševni razvoj otrok
in mladostnikov, za njihovo
psihofizično kondicijo, pa tudi
za prehrambeno in zdravstveno
vzgojo.
Navajanje na zdravo
prehranjevanje v šoli je lahko
prijetna družabna in učna
izkušnja, saj otrok teži k
posnemanju in se zato tudi
hitreje uči. Izkušnje različnih
šolskih programov in shem
šolskega sadja kažejo, da lahko
v šolskem okolju razvijamo
otrokove veščine za zdravo
prehranjevanje, ga spodbujamo
in ga navajamo na samostojnost
pri izbiranju, ter tako povečamo
otrokovo motivacijo za zdravo
prehranjevanje. Izkazalo se je,
da sta ob tem zelo pomembna
sodelovanje staršev in zgled
učiteljev.

Zima 2014

Ob zaključku projekta smo letake
o zdravi prehrani, ki so nastajali v
mesecu dni, razstavili v šolski avli.
Anica Erjavec,
vodja projekta Zdrava šola

šolstvo

Prav zaradi pomena zdravega
prehranjevanja smo se na šoli
odločili, da izpeljemo mesečni
projekt Zdrava prehrana, znotraj
projekta Zdrava šola. Projekt
je trajal od konca oktobra do
21. novembra, ko se je zaključil
s tradicionalnim slovenskim
zajtrkom. V tem času smo
otrokom ponujali uživanje manj
znane zelenjave (brokoli, cvetača,
por, rdeče zelje, repa, kislo
zelje) ter uživanje vode namesto
sokov in čajev. Učitelji smo se

z otroki pogovarjali o pomenu teh
vrst zelenjave in pomenu vode v
naši prehrani. V kuhinji so bili
obešeni letaki z določeno zelenjavo
in obrazložitev pomena njenega
uživanja.
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20. november – svetovni dan otroka

Šola v
bolnišnici
Ko sem prišla v bolnišnico, mi
ni bilo prav nič hudo, ker sem
vedela, da je tukaj tudi šola.
K meni je prišla učiteljica.
Prinesla mi je naloge za
slovenščino, matematiko,
pobarvanke in labirinte. Poleg
tega sem dobila tudi razne
igrice. Najbolj všeč mi je bila
tista, ko rešuješ avtomobilčke
na parkirišču.

Leta 1954 je Generalna skupščina
Združenih narodov predlagala, da
države ustanovijo univerzalni dan
otroka, ki naj bi se ga praznovalo
vsako leto in z njim pozvalo k
blaginji za otroke vsega sveta.
20. november zaznamuje dan, na
katerega je leta 1959 Generalna
skupščina sprejela Deklaracijo o
otrokovih pravicah in leta 1989
tudi Konvencijo o otrokovih
pravicah. Otroci, kjerkoli po svetu
in v kakršnihkoli okoliščinah, so
najranljivejši del človeštva. Hkrati
pa tudi največje bogastvo. Da bi se
v času svojega odraščanja razvili v
ustvarjalne in zadovoljne ljudi, je v
delo z njimi potrebno vložiti veliko
znanja in razumevanja, predvsem pa
imeti pri tem izostren občutek, kako
to najbolje doseči. Prav ta občutek
je v času hospitalizacije malih

pacientov še kako pomemben. V
bolnišnični šoli zato delujemo tako,
da jim je bivanje v danih okoliščinah
karseda prijetno in jim je v podporo
pri soočanjih z zdravstvenimi
težavami. Morda se sliši neverjetno,
vendar je tudi učenje lahko v
pomoč pri boljšem počutju. Ob
tem seveda ne pozabljamo na
ustvarjalne dejavnosti, saj so te še
kako pomembne za izražanje stisk
in strahov, ki jih učenci v bolnišnici
doživljajo.
V nadaljevanju objavljamo prispevka
učenk, ki sta pred kratkim izkusili
bolnišnično zdravljenje.
Karmen Žigon in Andreja
Krumberger,
bolnišnični učiteljici

Najprej sem reševala naloge
v sobi, ker nisem še smela v
učilnico. Naslednji dan so mi
dovolili iti z učiteljico v šolo.
V bolnišnični šoli je veliko
učbenikov. Na hodniku pred
učilnico je knjižnica, kjer si
lahko izberemo knjige po želji.
V učilnici je tudi veliko igric
in raznih igrač. Ko končamo z
nalogami,se igramo.
Po pouku gremo v sobe. Meni
je lepo, ker imam prijateljico
Klaro. Skupaj se zabavava s
copati in igrava Človek ne
jezi se. Berem tudi knjige in
barvam pobarvanke. S Klaro
igrava tudi karte in pletemo
zapestnice.
Tukaj v bolnici so udobne
postelje. Za kosilo jemo zelo
dobre reči. Rada tudi igram
Monopoli. Sem v sobi 5 in
ko je prišla vizita, so rekli, da
smo najbolj pridna skupina v
bolnici.

šolstvo

Rebeka Devetak,
3. razred
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V bolnici

Šolska knjižnica v
bolnišnični šoli

Ko mi je zdravnica povedala,
da bom ostala v bolnici, sem
se ustrašila. Takoj po tem sem
dobila sobo, v kateri bom
ostala. Preoblekla sem se tudi
v pižamo. Na levo roko so mi
dali metuljčka.
Prvi dan sem spoznala štiri
nove prijateljice: Korino,
Rebeko, Ajlo in Klaro. Ajla
je odšla hitro za tem domov.
Prijateljice in sestra so mi
razložile, kje so stvari, ki jih
potrebujem.
Po prvem dnevu, ki mi je
bil zelo všeč in niti malo
dolgočasen, sem izvedela, da
bom ostala v bolnici še nekaj
dni. Dolgčas sem zdravila z
učenjem, igro in obiski.
Zdaj sem v bolnici že tri dni.
Tu je zelo zanimivo, saj hodim
v bolnišnično šolo. Tu se učiš
in tudi igraš, kar želiš.
Zjutraj po viziti nas prideta
učiteljici iskat in gremo
v učilnico, ki je zelo lepo
okrašena z izdelki učencev.
Rada pridem v učilnico, ker
imamo zelo prijazni učiteljici.
Pred učilnico je še knjižnica,
v kateri je veliko knjig in
učbenikov.
Če pa se slabo počutiš, te
učiteljici obiščeta v sobi in
ti prineseta naloge za vajo in
ponovitev, pa tudi različne
igre. Potem se vsi skupaj
igramo.
Čeprav sem v bolnici že kar
nekaj časa, mi ni hudo in mi
je všeč.

Zima 2014

Ob sprejemu otroka v bolnišnico
je ena od prvih stavri, ki si jo
otroci zaželijo, prav knjiga.
Knjiga, kot prijateljica, kot
tolažnica, kot tista, ki omogoči,
da se realni svetovi bolezni in
bolečine mehko premešajo in
bralca ali poslušalca odpeljejo
tja, kjer je mogoče sanjati in
doživljati nekaj, kar pomaga
prebroditi težke trenutke
hospitalizacije. V besedah je moč,
ki jo naši bralci še kako občutijo.
S pomočjo pisane besede se
seznanjajo z življenjskimi
situacijami, ki jim pomagajo
razumeti sebe in druge, naravo
in tehniko ali pa jim pomagajo
sanjati. Zato želi biti naša šolska
knjižnica vsebinsko pestra in
dosegljiva vsem starostnim in
interesnim skupinam. Ob tej
priložnosti naj povemo, da jo
ves čas izpopolnjujemo z novimi
naslovi. V pomoč nam je tudi

Goriška knjižnica Franceta Bevka,
ki naši knjižnici vsako leto podari
precej knjig za mlade bralce. Teh
seveda ni nikoli dovolj, saj na tržišče
prihajajo vedno nove in zanimive
vsebine. Če ste kdaj v dilemi, kaj
storiti s knjigo, ki je ne potrebujete
več, pa veste, da bi koristila mladim
bralcem, jo bomo mi z veseljem
sprejeli in vključili v naš program. V
poštev pridejo knjige za vse starostne
skupine, od predšolskih otrok do
srednješolcev. Knjige lahko prinesete
v šolo ali vrtec na pediatrični
oddelek Splošne bolnišnice dr.
Franca Derganca v Šempetru.
Karmen Žigon in Andreja
Krumberger,
bolnišnični učiteljici

šolstvo

Manca Vodopivec,
5. razred

Ali ste se že kdaj vprašali,
kako pomembna je šolska
knjižnica za šolsko skupnost?
Odgovor prepuščamo vam. Kako
pomembna je šolska knjižnica
v bolnišnični šoli, pa lahko
posredujemo iz lastnih izkušenj.
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Pet prstov

Vizija enote vrtca Žarek je letos Pet
prstov – pet tem. Strokovne delavke
smo se odločile, da bomo skozi celo
leto spoznavale in obravnavale vseh
pet področjih vzgoje te teme:
• To sem jaz
• Jaz in moja družina
• Jaz in moj vrtec
• Jaz in moj kraj
• Jaz in moja država
To so elementi ReggioEmilie.
Temo To sem jaz smo obravnavali
v mesecu septembru in oktobru.
Opazovali smo se, opazovali smo
svoje telo, obraz, roke, … izmerili
smo svojo velikost, risali smo in
poslušali svoje srce.
Sedaj pa nadaljujemo s temo Jaz in
moja družina. Res smo različni, po

Slovenski
tradicionalni
zajtrk

številu članov v naših družinah,
po kulturah, po spolih, …
Obiskali sta nas dve mamici
iz dveh različnih jezikovnih
področij (Albanija, Italija).
Pogovarjali in zabavali smo se v
treh jezikih. Otroci se sprašujejo,
kako je majhen svet, pa tako
drugače govorimo. Bila je krasna
in nepozabna izkušnja in upamo,
da jih bo še veliko takih.

Slovenski tradicionalni zajtrk
je tudi v Vrtcu Žarek potekal v
znamenju medu, masla, mleka in
jabolk, obiskal pa nas je tudi čebelar,
ki nam je predstavil in povedal
veliko zanimivosti o čebelarstvu na
Slovenskem. Teden pa smo obeležili
s sejanjem solate in pogovorom o
pomenu predelave slovenske hrane.
Kolektiv vrtca Žarek

20. novembra pa smo izpeljali
ustvarjalno delavnico s starši,
na temo To sem jaz. Iz nogavic
smo si izdelali deklico ali dečka,
katere bomo razstavili v avli
Občine Šempeter-Vrtojba v
mesecu januarju.
Dipl. vzg. Matejka Kandus

šolstvo
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Friedenskonzert fotografije so posnete na Koncertu miru narodov v stari
preurejeni konjušnici v Neumarktu.

“Koncert miru” je tradicionalni
glasbeni dogodek v okviru projekta
Mednarodno mladinsko srečanje,
ki ga v mestecu Neumarkt in
derOberpfalzna Bavarskem
organizira Občina Neumarkt v
sodelovanju z gimnazijo Ostendorfer.
Zasnovan je kot druženje v duhu
prijateljstva in povezovanja narodov
v mednarodni simfonični orkester
v spomin na tragične dogodke 2.
svetovne vojne, ki so zaznamovali
mestece z bogato zgodovino. Tu je
namreč delovalo delavsko taborišče,
kamor so bili deportirani številni
Primorci, med njimi tudi Viktor Kos,
dolgoletni bolniški kurat v Šempetru.

Metka Sulič

22. novembra se je v Coroninijevem
dvorcu v Šempetru odvil koncert z
naslovom Pesem nas združuje, ki
smo ga oblikovali člani in članice
Mladinskega zbora Šempeter-Vrtojba
in Vokalna skupina Dornberški
fantje. Koncert je privabil tako
starejše kot tudi mlajše občinstvo.
Kot prvi so nastopili Dornberški
fantje, ki so se kar sami napovedali
in predstavili. Pevci Mladinskega
zbora Šempeter-Vrtojba smo za njimi
s pesmijo prikorakali na oder in vsem
v kanonu zaželeli dober večer. Temu
je sledilo nekaj slovenskih in nekaj
angleških pesmi. Glasen aplavz in
veselje občinstva nas je spodbudilo,
da smo zapeli še If you’re happy in z
njo odkorakali z odra.
Prijetno vzdušje se je ohranilo
tudi v nadaljevanju. Po koncertu je
sledilo druženje, ki ga je spremljal
glasen klepet, izmenjava vtisov
in seveda pesem. Prav dobro
razpoloženje obiskovalcev daje
nam, nastopajočim, dodaten zagon
in motivacijo za nadaljnje glasbeno
ustvarjanje. Naj bo ta koncert uvod
v pozitiven in praznično začinjen
december, ki prihaja in naj toplina
v srcu ob poslušanju glasbe polepša
praznike tudi vam.
Jana Vodopivec

Sodelovanje med Slovenijo in
Neumarktom se je začelo na pobudo
Komenskega pihalnega orkestra pred
petimi leti. Na tokratnem oktobrskem
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Leta 2001 je Arnold Graf, takratni
župan Neumarkta, v znamenje
poklona deportirancem, ki so
tam pokopani, prvič organiziral
Mednarodno mladinsko srečanje.
Le-to je namenjeno glasbenikom v
starosti med 14. in 20. letom. Prvi
dve srečanji sta bili v Neumarktu,
najprej med tremi državami, od leta
2003 pa srečanje poteka bienalno v
Neumarktu, vmes pa v kateri od zdaj
že desetih držav, ki so vključene v
projekt. Poleg Avstrije še Slovenija,
Češka, Hrvaška, Madžarska, Nemčija,
Poljska, Romunija, Rusija in Srbija.

srečanju so slovenske barve v
orkestru zastopali bas-klarinetist
Miha Debenjak iz Vrtojbe, ki
mojstrsko obvlada redko izvajano
in v orkestrski igri iskano glasbilo
– bas-klarinet, ter glasbenika s
Krasa, klarinetistka Neža Jelušič
in tolkalec Jani Leban. Mladi
glasbeniki so teden dni redno
vadili, hkrati pa so našli čas
tudi za spoznavanje kulturno
zgodovinskih znamenitosti
regije in druženje. Svoje delo so
kronali s Koncertom miru, kjer so
mladi orkestraši pod vodstvom
hrvaškega dirigenta Tomislava
Fačinija izvedli dve zahtevni
mojstrovini: Mendelssohnovo
uverturo Hebridi in Beethovnovo
četrto simfonijo. Slavnostni
dogodek, ki je dodobra napolnil
koncertno dvorano, je obudil
željo, da bi se koncert zgodil tudi
v Sloveniji. Mogoče čez tri leta
… naslednje leto bo namreč v
Zrenjaninu v Srbiji.

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Pesem nas
združuje v
Coroninijevem
dvorcu

Foto: Simon Perčič

Primorski glasbeniki v
Neumarktu za koncert
narodov miru

Zvoki mladosti v barvah
fagota
V torek, 2. decembra, so Coroninijev
dvorec napolnili zvoki fagota. Odvil
se je namreč četrti koncert mladih
glasbenikov v okviru cikla Zvoki
mladosti. Gre za sedem koncertov, ki
se spogledujejo z večjim koncertnim
ciklom Glasbene mladine Slovenije,
GM oder, ki ga tako novogoriška
Glasbena šola že drugo leto
zapovrstjo obuja na pobudo in v
sodelovanju s Kulturnim domom
Nova Gorica. Večina koncertov
poteka v koncertni dvorani Glasbene
šole Nova Gorica, dva pa sta v
sodelovanju z Občino ŠempeterVrtojba umeščena v dvorano
Coroninijevega dvorca.
Na tokratnem koncertnem večeru sta
nastopila dva izvrstna glasbenika:
fagotist Luka Mitev in pianistka
Pandelina Atanasova. V polni
dvorani, ki so jo do zadnjega
stola zasedli malčki, nadobudni
glasbeniki Glasbene šole Nova
Gorica, njihovi starši, številni
glasbeni pedagogi in ljubitelji
klasične glasbe, smo lahko v dobri
uri trajajočem koncertu občudovali
zvočni svet tega nenavadnega
glasbila ob spremljavi klavirja.
Luka Mitev, dijak tretjega letnika
Konservatorija za glasbo v Ljubljani
iz Logatca, je potrdil znanje in
nadarjenost s številnih domačih
in mednarodnih tekmovanj, med
drugim je postal finalist za izbor za
Evroradijskega mladega glasbenika
in prvonagrajenec tekmovanja
Concertino Praga. Odlike, s katerimi
je osvojil žirijo, je pokazal na
koncertu, kjer ga je pri odkrivanju
zvočnih pripovedi suvereno
podpirala makedonska pianistka
Pandelina Atanasova, študentka
drugega letnika umetniškega
magistrskega študija na Akademiji za
glasbo Ljubljana.

program s tehtnimi skladbami,
kot so Tri romance Roberta
Schumanna in Hindemithova
Sonata za fagot in klavir.
François Devienne je manj
poznan francoski skladatelj iz
obdobja klasicizma, ki pa je
pisal glasbo polno ‘živahne,
virtuozne melodike in naravnega
glasbenega izraza’ in z njegovo
Sonato številka 3 v F-duru sta
glasbenika povsem navdušila
poslušalstvo. Virtuozno
igro je pokazala pianistka v
Srebotnjakovih strastnih in
priljubljenih Makedonskih plesih
za klavir solo. Na program je
Duo Mitev - Atanasova uvrstil
še novost, zvočno učinkovito
in z abstraktnimi zgodbami
prepleteno skladbo Iz polsna
mladega skladatelja Leona Firšta.
V vseh delih je Luka Mitev
prikazal interpretacijo polno
inventivnosti s posebno
barvitostjo in nežnostjo fagota.
Melodičnost, lirična spevnost
in tehnična spretnost so bile
vseskozi prisotne v njegovih
izvedbah, ki jih odlikuje tudi
dinamična gradnja vsebinskega
odkrivanja skladbe.
Pohvala gre tako mlademu
občinstvu, ki je zbrano spremljala
programsko zahteven koncert
klasične glasbe, kot tudi obema
perspektivnima glasbenikoma,
ki sta pripravila vrhunski večer
komorne glasbe v dvorani
Coroninijevega dvorca –
koncertnemu prizorišču kot
nalašč namenjenemu komornih
glasbi.

9. Kros
VrtojbenskoBiljenski griči
in zaključek
Primorskih
pokalnih
tekov 2014
Društvo ljubiteljev teka Filipides je
23. novembra izvedlo tradicionalni 9.
Kros po Vrtojbensko-Biljenskih gričih,
ki spada v sklop Primorskih pokalnih
krosov. Le-ti se odvijajo v zimskem
času v štirih različnih krajih na
novogoriškem in sežanskem območju.
Po razgibani progi med vinogradi
na ‘’Komenčeli’’ so tekači startali v
dvajsetih kategorijah, od najmlajših,
starih komaj štiri leta, pa do
najstarejših ‘’korenin’’ z dopolnjenimi
80-imi leti. Starosti primerno so
premagovali različne dolžine prog,
ki so bile za najmlajše dolge 300
metrov, za najstarejše pa 8 kilometrov,
ki so jih pretekli v enem ali več
krogih. Po dolgem času lepo vreme
in lepo pripravljene proge so na start
privabile 156 otrok in 41 odraslih
tekačev. Na cilju so otroke pričakali
starši, poskrbljeno je bilo za topel
čaj, športne napitke in sladkarije. V

Metka Sulič

kultura

Glasbenika sta
oblikovala
koncertni
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telovadnici podružnične šole Vrtojba
so bile najhitrejšim po kategorijah
razdeljene medalje in praktične
nagrade.

Zlata medalja v roke
Teodori Durđević

Poleg krosa je bila izpeljana tudi
zaključna slovesnost sezone
Primorskih pokalnih tekov 2014.
Zmagovalca sezone sta v absolutni
konkurenci sestra in brat Petra in
Marko Tratnik, njun klub ŠD Nanos
je pobral največ zmag v posameznih
kategorijah, med ekipami mladih
tekačev pa je premočno zmagalo
AD Posočje. Pogoj za priznanje za
udeležbo (udeležiti se je bilo potrebno
določenega števila tekov) je izpolnilo
57 tekačev in tekačic. Edi Kutin,
Robi Mikuž in Bojan Furlan pa so
sodelovali kar petnajstkrat in tako
izpustili samo en tek.
Tako se je s podelitvijo uspešno
zaključila sezona PPT 2014, v kateri
je bilo izpeljano kar 20 tekaških
prireditev - tekmovanj (članskih in
mladinskih). Slednjih se udeležujejo
vsi ljubitelji teka in rekreacije od
najmlajših pa do tekačev, kateri štejejo
čez 80 let. Tekmovanja potekajo čez
vse leto in po vsej Primorski (Bovec,
Idrija, Nova Gorica, Ajdovščina,
Štanjel, Petelinje, Ilirska Bistrica,
Koper, …). Cilj vsake tekaške
prireditve pa je predvsem druženje,
zabava in rekreacija.
Primorske pokalne teke, kot tudi
Primorske pokalne krose, katerih
se skupno vsako leto udeleži preko
3000 tekačev, vodi in koordinira DLT
Filipides.
DLT Filipides
Vogrič Miro in Peric Marko

Mednarodna tradicionalna karate
federacija (The International
Traditional Karate Federation
- ITKF) je v dneh med 21. in
26. oktobrom priredila XVII.
“Svetovno prvenstvo ITKF“ ter
“Svetovni pokal za otroke v
tradicionalnem karateju“. Tako
Svetovno prvenstvo kot Pokal
otrok sta potekala v športni
dvorani Louis Bertand v Švici v
Ženevi. Svetovnega pokala se je
udeležilo 31 držav vsega sveta
s skoraj 500 tekmovalci, med
katerimi so imeli čast nastopiti
tudi tekmovalci iz slovenskih
klubov – KD Sakura, Šempeter
pri Gorici, TKS Nakama iz Nove
Gorice ter TKS Samurai Koper.
Konkurenca je bila vsekakor
velika, saj so sodelovali zelo
perspektivni mladi tekmovalci,
med njimi tudi naša občanka
Teodora Đurđević (oranžni
pas) iz KD Sakura, ki je zasedla
odlično 1. mesto. Teodora je
učenka 7. a razreda OŠ Ivana
Roba, Šempeter pri Gorici.
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Naši mladi občanki iskreno
čestitamo, čestitke pa gredo tudi
drugim slovenskim tekmovalcem
za visoke dosežke v tako močni
mednarodni konkurenci.
Tako lepih dosežkov seveda ne bi
bilo brez odlične ekipe KD Sakura,
kjer so poskrbeli za pripravo
odličnih treningov, spremstvo in
moralno podporo, kar je za tovrstno
tekmovanje izjemnega pomena. Še
posebej bi tukaj izpostavili Vojko
Šestan, Stojana Šestana (5. dan SCI)
ter Blaža Catelanija (4. dan SCI).
Zahvale tudi staršem za podporo.
Mićo Đurđević

šport

Slovenija je prvič sodelovala
na tako pomembnem in visoko
uvrščenem dogodku v okviru
ITKF, saj je ITKF zveza klubov
Slovenije novoustanovljena
zveza. Tekmovalna ekipa mlajših
iz Slovenije je bila pod vodstvom
inštruktorja Stojana Šestana
5. dan, Vojke Šestan ter Blaža
Catelanija.

Najmlajši tekmovalci so na mesto
dogodka prispeli 25. oktobra, že
naslednji dan pa so pokazali svoje
veščine v karateju. Tekmovalci so
bili razporejeni v skupine po starosti,
tako je Teodora Đurđević pripadala
mešani skupini D, letnik 2001, 2002
9-7 kyu. Teodora je tako osvojila 1.
mesto, ki je bila tokrat za Slovenijo
tudi edina zmaga.
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Foto: Samo Vidic

Kdor visoko leta – pristane na krilu
jadralnega letala
Konec oktobra je bil za našega občana, Nejca Faganelja iz Vrtojbe, ki je skupaj z Matjažem
Klemenčičem, zmajarjem in njegovim dolgoletnim prijateljem, gotovo tisti, ki se bo zapisal
v anale svetovnega jadralnega zmajarstva. Skupaj sta namreč izvedla vrhunski spektakel
visoko nad dolino Soče. Klemenčič je v zraku pristal na krilu jadralnega letala tipa
blanik, ki ga je upravljal domačin Nejc Faganelj.

šport

Z Matjažem se poznava že vrsto
let, pred pol leta pa mi je predlagal
to nevsakdanjo idejo. Ko je prišel
z besedo na dan, sem bil več kot
začuden “da bi mi pristal na krilu
letala?!!” Samo kratek premislek je
bil dovolj, da sem pristal na ta “nori”
podvig. Začela sva s preigravanjem
različnih variant. Varnost pa je bila

32

seveda za oba na prvem mestu!
Posnetek vajinega podviga si je
samo v nekaj dneh ogledalo več
kot 180.000 ljudi. Tudi iz tega
razloga sta pomembno prispevala k
promociji Slovenije oziroma doline
reke Soče.

Foto: Samo Vidic

Klemenčič vas je označil kot
“dovolj drznega, a zanesljivega
pilota”, ki bi mu lahko pomagal
izvesti manever na višini dveh tisoč
metrov. Ste oklevali z odločitvijo ali
vas je ideja o pristanku zmaja na
krilu jadralnega letala navdušila
takoj?

Res je. Ponosen sem, da smo izvedli
nekaj, česar doslej ni še nihče.
Prvotna in edina ideja pa je bila,
da se vse to izvede na domačih
tleh oziroma zraku. Izbrala sva
letališče Bovec, saj je njegova kulisa
fascinantna. Kaninsko pogorje
in dolina Soče je nekaj, kar mora
videti ves svet! Letela sva nad
neposeljenim delom doline na
višini 2000 metrov. Tudi tako svet
spoznava lepote Slovenije, naše
prečudovite Julijce ter reko Sočo.
Zahvala gre v veliki meri Aeroklubu
Bovec za vso pomoč pri izvedbi
projekta.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Sodelovali ste z ekipo Red Bulla.
Kako številčna je pravzaprav bila?
Kdo vse je bil vključen?
Vseh skupaj nas je bilo 15
sodelujočih. Še posebej bi rad
izpostavil fotografa Sama Vidica,
snemalno ekipo Baza Media ter
pilota helikopterja in snemalca
iz Flying Bulls-ov. Opravili so
neverjetno delo. Drugi del ekipe pa
je sestavljal Red Bull Slovenija, ki so
koordinirali vse potrebno za izvedbo
projekta.

Foto: Samo Vidic

Za izvedbo pa je bilo potrebno
zagotoviti tudi finančna sredstva.
Ste bili zaradi drzne ideje takoj
deležni odobravanja s strani
sponzorja?
Matjaž je kot atlet že del Red Bull
teama. Ko jim je projekt predstavil,
so nam brez zadržkov zagotovili
popolno podporo. Med drugim
helikopter, opremljen s snemalno
opremo, ki je botrovala k odličnim in
profesionalnim posnetkom.
Pravite, da v prihodnje ni
pričakovati podobnega spektakla.
Pa vendar. Uspelo vama je nekaj,
kar ni doslej še nikomur na svetu.
Kakšni so torej načrti za naprej?

Foto: Samo Vidic

Podajam se v jadralno akrobatsko
letenje, o čemer sem “sanjal” že
nekaj časa. To je namreč moja
neizmerna želja. Prav v teh dneh
dobim na izposojo letalo, ki
omogoča akrobatsko letenje. Z
njim bom treniral v prihodnjem
letu in se udeležil tekmovanj po
Evropi. Cilj, ki sem si ga zastavil,
je, da v naslednjih letih osvojim
sam svetovni vrh tega športa. Kar
pa se tiče podvigov z Matjažem …
Projekt je varno za nama in to je
najpomembnejše. Vložene je bilo
ogromno energije, zato je zdaj čas,
da si opomoreva. Če se nama bo
porodila še kakšna nora ideja, pa
jo bova skupaj vsekakor poskušala
izpeljati.

Zima 2014
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šport

Foto: Samo Vidic

Barbara Skorjanc

Članice Društva žena Vrtojba smo bile na prazniku borele tudi
letos zelo aktivne, saj smo polne življenja ter energije, zato bi
marsikatera prireditev v občini in izven nje brez nas bi ne minila
tako pestro in bogato.
V nošah smo sodelovale pri žegnanju borel in pogostitvi,
popoldan pa smo se predstavile s svojo borelo in tradicionalnimi
mineštrami-kuhnjami, frtaljami, škobanki, krompirjem ter
palačinkami, pa tudi drugih sladkarij ni manjkalo.
Mesec september smo članice Pevskega zbora Društva žena
Vrtojba zaključile s koncertom v Novi Gorici. Ob svetovnem
Dnevu srca smo v dvorani Mestne občine Nova Gorica zapele
Društvu za zdravje srca in ožilja. Z velikim aplavzom smo
doživele pohvalo in povabilo na njihove druge prireditve.
SF, Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Zadnjo soboto v
avgustu smo se čla
nice Društva žena
odpravile na eksk
Vrtojba
urzijo v Avstrijo.
Na Šentilju se na
pridružil vodič,
m je
gospod Mažgon,
ki nas je vodil po
Štajerski in nam
avstrijski
predstavil zgodov
ino kraja. Najprej
obiskali čokolad
smo
nico Zotter, ki sp
ad
a med 6 najboljš
in se posladkali
ih na svetu
z različnimi okus
i čokolade. Pot sm
do kmetije Golle
o nadaljevali
r, ki je odličen pr
imerek kako ustva
vrednost z doma
riti dodano
čim sadjem, jagod
ičjem in zelenjav
smo si proizvodn
o. Ogledali
jo vrhunskih krea
tivnih balzamičn
smo jih tudi posk
ih kisov, ki
usili. Po ogledu sm
o se odpeljali na
staro kmečko gosti
kosilo v
lno Kaufmann. Po
t nas je nato vodil
kjer nas je sprejela
a v Gnas,
predsednica Druš
tva
razkazala prostor
kmečkih žena in
e prenovljenega
nam
starega mlina, kje
in prodajajo svoje
r razstavljajo
izdelke. Od tu sm
o se odpeljali na
romarsko vasico
hrib v
s tremi cerkvami
(Marijino, Sebastj
Florjanovo). Ta va
anovo in
sica je znana po
bogati zgodovini,
tudi ulično gleda
tu je doma
lišče in kabaret.
Odprl se nam je
pogled preko Poho
čudovit
rja do Boča in na
prej. Našo ekskur
zaključili v Ratsc
zijo smo
hendorfu, kjer na
s je presenetila čre
lam, bizonov, že
da kamel,
lv ter impresivna
zb
irka starin. Gosp
je postregla z ob
odinja nas
ilno domačo veče
rjo, polni lepih vti
odpeljali proti do
sov smo se
mu.
SF

od tu in tam

ekal že enajsti
tembra je v Gorici pot
V času od 25. do 28. sep
ji (Gusti di
me
ob
usi
arični praznik Ok
poulični vinsko-kulin
i in specialitetami
am
rot
dob
z
e
jnic
sto
na
frontiera), ki vsako leto
vabi več tisoč
kuhinje na Goriško pri
evropske in svetovne
ljstva na trgu
so na Srečanju prijate
obiskovalcev. Dogodek
iški župani, ki si
gor
i
tud
vili
dra
rici poz
pred mestno hišo v Go
goriškega prostora.
ga
pne
promocijo sku
prizadevajo za turistično
na ogled in
30-ih narodov so bile
Okusi, arome in barve
na Trgu
se
so
i
erim
kat
d
me
ah,
pokušino na 349 stojnic
li tudi iz naše
avi
dst
pre
ine
goriške obč
prijateljstva pred stavbo
: Društvo žena
jali
er-Vrtojba so predstavl
občine. Občino Šempet
jba, Mesnine
rto
er-V
pet
Šem
e
štvo Občin
Vrtojba, Turistično dru
stilna Go
a,
ojb
Gostilna Rutinca Vrt
Peloz, Bimed d. o. o.,
lot in drugi
Kog
tvo
ars
Vin
a,
ojb
a Vrt
pivnica - pizzerija Lun
posamezniki.
MPF
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Matevž Volk, udeleženec šova Gostilna išče šefa, ki je po mnenju
mnogih prehitro izpadel iz tekmovanja, je konec septembra
kuhal kar na šempetrskem trgu. Skupaj z otroki OŠ Ivana Roba
je namreč pripravil sladico, ki je šla že nekoliko v pozabo.
“Pripravili smo fulje na moderen način, tako da smo pod krožnik
dali zemljo narejeno iz čokoladnega krhkega testa in lešnikov,
na vrhu pa smo ga okrasili s kroglico, prelito z vanilijevo juho ter
kandiranimi citrusi. Dan je bil zabaven, obiskalo nas je okoli 150
ljudi, ki pa so pojedli več kot dvakrat toliko sladic. Otroci so bili
izjemno kreativni, lepo je bilo delati z njimi”, je povedal Matevž.
Pravi, da je z idejo zadovoljen in dodaja, da bi bilo potrebno
večkrat narediti kakšen kulinarični dogodek, ki ga v Šempetru
pogreša. Upa, da bo dobil še kakšno priložnost za kreativno
ustvarjanje na “placu” in v kraju, ki ga ima zelo rad.
BS, Foto: Adrijana Gašparič
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V sodelovanju z Ljudsko univerzo v Novi Gorici, ki je kot
partner vključena v projekte prostovoljnega dela starejših,
je Center za dnevne aktivnosti starejših Šempeter (CDAS)
skupaj z Društvom upokojencev Šempeter v septembra
gostil francoski prostovoljki, Farido in Noro Bellebna.
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Prvi dan je bil namenjen spoznavanju obeh dežel in
ljudi, predstavitev CDAS Šempeter in Občine ŠempeterVrtojba. Ogledali smo si muzejski zbirki soške fronte in
osamosvojitvene vojne. Obiskali smo tudi Stražarski stolp
v Vrtojbi. Dan smo zaključili v Coroninijevem dvorcu,
kjer nas je prijazno sprejel župan Milan Turk. Drugi dan
smo posvetili kulinaričnim užitkom. Pod vodstvom Iva
Benevola smo spoznavali slovensko kuhinjo s francoskim
pridihom. Zadnji dan obiska smo se podali na ogled
Lukčeve domačije na Kambreškem. Jožica Strgar je pred
staro domačijo sprejela predstavnike CDAS Šempeter,
DU Šempeter in Vrtojba, Društva žena Vrtojba, francoski
gostji ter predstavnike slovenskih kulturnih društev
iz Benečije. Po ogledu vasice in prikazu sušenja sadja
smo si ogledali etnološki muzej Lukčeva hiša. V črni
kuhinji pa smo skupaj z gostiteljico Jožico preizkušali
stare slovenske jedi. Ob slovesu sta bili naši francoski
gostji zelo zadovoljni, prijetno presenečeni predvsem pa
odločeni, da se bosta v naše kraje še vrnili.
Vsem udeležencem tridnevnega druženja se
zahvaljujemo za prijetne, vesele urice, Občini ŠempeterVrtojba in županu pa za prijazen, sproščen sprejem in
podporo.
Mojca Satler
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Ker je delati dobra dela lepo in prav
, smo se v Društvu Kot v
pravljici odločili, da dodamo lastn
o noto zdravja, dobre volje in
okusa dogodku, ki nas opozarja,
da je potrebno za zdravje skrbeti
vsak dan. Z barvito in privlačno
stojnico smo v družbi dveh
pravljičnih likov iz predstave Gosp
odična Špinačka privabili
zanimanje mladih vseh starosti.
Med slednjimi so kraljevali
otroci, ki so nam obogatili sobotno
dopoldne z radovednostjo in
pogumom. Prav vsak izmed njih
nam je zaupal svoje strahove
ter jih korajžno prenesel na papi
r, največjo mero poguma pa je
zbral, ko je strah predal Škatli Stra
hožerki. Ta je strah pojedla, ga
prebavila ter v prah ga spravila.
Res nam je bilo lepo sodelovati
tam, kjer je dobra družba in še boljš
e razpoloženje. Skupaj
z ostalimi društvi, organizacijam
i in obiskovalci smo delili
izkušnje in zdrava priporočila. Odk
rili pa smo ponovno smeh
in veselje, ki predstavljata velik kora
k do zdravega in vedrega
življenja. Dovolite si biti zdravi in
nasmejani, včasih v pravljico
zapeljani, z nami na odrskih desk
ah ali brez, naj bo svet kot v
pravljici vsak dan z rožicami post
lan.
Tanja Peloz

od tu in tam

11. oktobra je bilo na šempetrskem trgu še posebej živo.
Društvo Goriška proti raku in Športno društvo Mark Šempeter
sta organizirala prireditev Tek in hoja za upanje, na kateri so
zbirali denar za nakup medicinskega materiala za hematologijo
in onkologijo šempetrske bolnišnice. Tekači in pohodniki so se
lahko podali na 3 ali 6 km dolgo progo. Trasa je bila primerna za
invalide, starejše, otroke in mamice z vozički. Poskrbeli so tudi
za bogat program, namenjen otrokom in odraslim. Na prizorišču
so si udeleženke in udeleženci lahko izmerili srčni utrip, krvni
tlak, krvni sladkor, holesterol, gleženjski indeks, opravili EKG
in analizo telesne sestave, se učili samopregledovanja dojk ter
izvedli preskus telesne zmogljivosti na 2 km.
MPF
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Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Ljubitelji motorjev iz Šempetra in Vrtojbe smo letos poleti ustanovi
li svoje društvo. Želeli smo, da bi lahko nastopili kot člani, tako doma
kot tudi izven naše občine ali Slovenije. Ime društva je pomenljivo:
“Moto klub Kavalir Šempeter-Vrtojba”. Kavalir je namreč plemeni
t
v svojih dejanjih in je uglajenega vedenja, kavalir pa je tudi gosenica
sviloprejke, ki so jo gojili na območju današnje občine ŠempeterVrtojba, zato je to tudi naš zaščitni znak.
29. oktobra smo se člani srečali na Trgu Ivana Roba, kjer sta nas pozdrav
ila župan in šempetrski župnik.
Sezona motoristov se je malodane zaključila. Na cesti je vedno manj
motoristov, vendar se moramo vsi zavedati, da bo nova sezona
kmalu tu. Prav takrat smo motoristi brez kondicije in neučakani vožnje.
Z našo udeležbo v prometu vas velikokrat presenetimo in nas
zato lahko prepozno opazite in zato prihaja do neljubih dogodkov.
Vsi udeleženci v prometu se moramo zavedati, da nismo sami na
cesti in da moramo hitrost prilagoditi več dejavnikom. Naš namen
je tudi, da z raznimi prireditvami osvestimo udeležence v prometu
,
da motoristi nismo samo divjaki. Pod čelado in kombinezonom se
namreč skrivajo tudi dobri ljudje, ki pač ljubijo motorje. Trenutno
štejemo 40 članov, vabimo pa vse ljubitelje motorjev, motoristke in
motoriste, da se nam pridružijo v klubu, pa tudi na vožnjah in
prireditvah, ki jih bomo organizirali.
Dominik Hanžič

er-Vrtojba
Mladinski zbor Šempet
u na
obr
okt
v
end
vik
je tretji
la Bolčine,
povabilo gospoda Kar
gostoval pri
župnika v Standrežu,
skupnost
Ta
u.
lan
Mi
Slovencih v
bardije in
je v glavnem mestu Lom
42 let.
že
na
sot
pri
lici
oko
i
njegov
i žive,
vez
ne
boj
Da ostajajo medse
načine, tudi
ejše
ličn
raz
naj
na
bijo
skr
v slovenskem
z mesečno sveto mašo
užje s svojim
osl
jeziku. Tokrat je bog
r, ki se je
zbo
naš
il
gat
obo
petjem
še s krajšim
l
avi
dst
nato zbranim pre
Gostovanje
m.
mo
gra
pro
nim
tur
kul
z obiskom
smo pevci zaokrožili še
.
Boromejskih otokov
Kristina Pavlica

Zima 2014

od tu in tam

Zakonski jubilanti v šem
petrski župniji se vsako
leto z
zahvalno mašo zahval
ijo za vse, kar so v sku
pnem življenju
dobrega prejeli, dožive
li, za vse lepe trenutke,
radosti pa tudi
preizkušnje, ki so jih v
življenju okrepile in utr
dile zakon. Tako
je bilo tudi letos, na zah
valno nedeljo, 9. novem
bra. Dogodek
v sodelovanju s šempet
rsko župnijo vsako leto
organiziramo
sodelavke Župnijske
Karitas Šempeter pri
Gorici. Letos je bilo
še posebej lepo, saj se
je našemu vabilu na dog
odek odzvalo
veliko število parov, ki
so letos praznovali okr
oglo obletnico
skupnega zakonskega
življenja (5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40,
45, 50, 60 let). Vesele
smo bile, saj smo gostili
tudi par, ki je
praznoval 60. jubilej.
Bogoslužje na zahvalno
nedeljo je bilo
svečano. Obogatilo ga
je petje domačega mla
dinskega zbora pod
vodstvom Martine Me
rljak in sodelovanje jub
ilantov. Po maši je
sledilo prisrčno družab
no srečanje. Skupaj z
domačim župnikom
Janezom Kavčičem sm
o vsi skupaj s kozarcem
blagoslovljene
žlahtne kapljice nazdra
vili še na mnoga leta.
Sodelavke župnijske Kar
itas Šempeter pri Gorici
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Tradicionalno, tokrat že 17. Sreč
anje s preteklostjo, srečanje
zbiralcev stare vojaške opreme in
drugih starin, ki ga organizira
šempetrsko Društvo soška fronta
je 16. novembra v Športni
center HIT v Šempetru privabilo
množico obiskovalcev iz vseh
koncev Evrope. Največ zbiralcev
je bilo tudi tokrat iz sosednje
Italije, pa tudi iz Nemčije, Avstrije,
Republike Češke, Hrvaške,
Poljske, Srbije, Madžarske. Razstavlj
avci so z bogato založenimi
stojnicami napolnili kar dve velik
i hali športnega centra.
Na ogled je bila tudi priložnostna
razstava “Avstro-ogrska
saniteta in vojna medicina v 1. sveto
vni vojni”, ki jo je pripravilo
Društvo soška fronta.
Ob tej priliki je bila predstavljena
tudi 9. številka revije “Na
fronti”, knjiga “Tako značko nosi
m jaz …” avtorja Davida Erika
Pipana ter društveni koledar za leto
2015 s starimi fotografijami
iz vojaškega vsakdana in tistih redk
ih trenutkov brezskrbnosti,
ki so jih bili deležni vojaki, ko ni
bilo bojev.
Več kot tisoč glavi množici obiskova
lcev srečanja in drugi
javnosti smo ta dan odprli tudi vrata
stalne razstave “Šempeter
in okolica med 1. svetovno vojno”
v zaklonišču pod pošto v
Šempetru.
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Simon Kovačič,
Foto: Tanja Gorjan

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Priznamo, zasvojila nas je briškula, igra, ki je tako priljubljena
pri Primorcih. Tokrat se je odvijala 19. novembra in dodobra
pognala kri po žilah kvartopircem iz CSM-ja (Centro di Saluto
Mentale), Doma upokojencev Gradišče, uporabnikom iz DC
Ajdovščina, članom CDAS-a (Centra za dnevne aktivnosti
starejših) iz Šempetra pri Gorici, kamor se je briškuljada tokrat
“preselila”, in seveda domača zasedba iz DC ŠENT Šempeter pri
Gorici.

Vsi tekmovalci, sodelovalo je 16 parov, so že prej veselo vadili,
tako da so na turnir prišli ogreti z željo po zmagi. A tekmovalni
duh ni pokvaril vzdušja v CDAS-u, kjer je vladalo prijetno
vzdušje, saj so jih gostitelji prijetno presenetili z odličnim
domačim pecivom.
Vrhunec turnirja pa je bil vsekakor razglasitev rezultatov.
Na “stopnički” za prvo mesto so tokrat “stali” predstavniki
CSM-ja iz Italije in gospe iz CDAS-a. Drugo in tretje mesto so
zasedli predstavnici CDAS-a, tretje pa je tudi pripadalo članom
CDAS-a. Zmagovalci so prejeli simbolične nagrade. Povabili so
vse udeležence na prihodnji turnir briškule. Letošnji program
sta odlično povezovala študentka Tina Kodre in prostovoljec
Valter Vuga. Sledilo je druženje, kjer so udeleženci sklepali nova
znanstva, se veselili, in seveda vadili … briškulo, da upravičijo
sloves pravih Primorcev.
Aleksandra Vončina, Foto: Margerita Humar

Primorski tehnološki par
k je v času
od 28. do 30. novembra
organiziral
3. Startup vikend Nova
Gorica.
Udeležilo se ga je 30 ml
adih, ki so
v skupinah ob podpor
i 7-ih startup
mentorjev v samo ene
m vikendu
razvili 6 idej v izjemn
e podjetniške
zgodbe. V nedeljo so rez
ultate
predstavili investitorski
komisiji, ki
so jo sestavljali Rok Urš
ič, Matija
Klinkon in Anita Lozar.
Zmagala
je ekipa Krafty s spletn
o platformo
za prodajo izdelkov rok
odelcev.
Člani ekipe, Matej Zri
mšek,
Andraž Žnidarčič, Ro
k Kogoj in
Marko Koštomaj, bod
o z razvojem
projekta nadaljevali v
inkubatorju
tehnološkega parka, kje
r bodo dobili
celovito podporo za zag
on startup
podjetja in prodor na
globalni trg.
TK, Foto: Jure Batagelj
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, ko si bomo na ad
venčku prižgali sv
ventnem
ečko.
Sodelavke župnijs
ke Karitas Šempete
r pri Gorici
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Ob letošnji stoti obletnici rojstva
slikarja in kulturnega delavca Rafa
ela
Nemca so oktobra v Goriškem muz
eju v sodelovanju s Pokrajinskim
arhivom Nova Gorica pripravili preg
ledno razstavo, posvečeno likovnem
u
opusu akademskega slikarja, resta
vratorja in pedagoga Rafaela Nem
ca iz
Vrtojbe ter njegovemu delovanju
na področju kulture in izobraževanj
a.
Razstavo v dveh delih si je moč ogle
dati do konca januarja 2015.
Umetnikova zgodnejša dela so razs
tavljena v šempetrskem Coronini
jevem
dvorcu, kasnejši opus pa na grad
u Kromberk.
MPF

4. decembra sta v
Vrtojbi in Šempetru
ponovno v lučkah
zažareli praznični
smreki. Priložnostno
prireditev so družno
oblikovali mladi pevci
otroških pevskih
zborov OŠ Ivana Roba
in Podružnične šole
Vrtojba, zbrane pa je
nagovoril župan Milan
Turk in jim zaželel
lepe praznike.
MPF
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Podjetnik in mentor v Primorskem
tehnološkem parku navdušil investitorje iz
ZDA
Med 11. in 13. novembrom so v Novi Gorici potekali investicijski dogodki, združeni v
2014 Coinvest Venture Days. V treh dneh se je investitorjem predstavilo skoraj 70 startup
podjetij iz Slovenije in držav JV Evrope. Vlagateljem so se predstavila tudi tri startup
podjetja iz Primorskega tehnološkega parka Erzetich, Etris in CarLock. Slednjega so
vlagatelji iz ZDA ocenili kot najbolj perspektivno startup podjetje.
in lep tudi za oči. Za njegovo
izdelavo je uporabil staran les v
kombinaciji z aluminijem, železom
in pleksijem.

CarLock aplikacija.

Prvi dan je bil namenjen Coinvest
Pacinno Tech konferenci, na
kateri se je vlagateljem iz EU in
ZDA predstavilo 12 slovenskih
startup podjetij, med njima dve
iz startup skupnosti Primorskega
tehnološkega parka.
Blaž Erzetič, Erzetich Audio, se je
predstavil s prestižnim dual-mono
high-end ojačevalnikom za slušalke
v A klasi, ki ga je poimenoval
Deimos. Blaž je produkt razvil na
osnovi intenzivne in dolge študije
ter ga tehnološko in dizajnersko
dovršil. Izdelek je lep za ušesa, saj je
poslušanje glasbe na njem perfektno,
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Uspeh podjetij iz Primorskega
tehnološkega parka na
mednarodnem trgu in pred tujimi
vlagatelji je dokaz, da Goriška
premore številna startup podjetja,
ki imajo potencial za globalen
preboj in uspešen razvoj goriškega
gospodarstva.
Tanja Kožuh

Drugi in tretji dan sta bila
mednarodno obarvana. Balkan
Venture Forum je gostil vrhunske
predavatelje, vlagateljem iz EU,
ZDA, Izraela in Rusije pa se je
predstavilo 50 podjetij iz Slovenije
in držav JV Evrope. Med njimi tudi
podjetje iz Primorskega tehnološkega
parka, Etris d. o. o., s produktom
e-fighting.

inovativno

Erzetich Deimos.

Matej Peršolja, 3RS d. o. o., je s
produktom CarLock vlagatelje
povsem očaral, celo tako, da so ga
ocenili kot najbolj perspektivno
startup podjetje. CarLock je
rešitev za spremljanje avtomobila
prek mobilnega telefona. Obsega
aplikacijo in ločeno enoto, vgrajeno
v avtomobil. Produkt je bil lansiran
na trg junija letos, trenutno imajo že
več kot 300 uporabnikov. Na voljo
je kupcem po vsem svetu, tudi v
Sloveniji. V ZDA se zanj zanima
eden večjih mobilnih operaterjev,
prisotni pa so tudi v spletni in
kataloški prodaji Skymall.

Emil in Aljaž Benko, Etris
d. o. o., sta predstavila inovativno
interaktivno boksarsko vrečo, ki
omogoča nov način zabavnega in
učinkovitega treninga boksa in
ogrevanja v fitnes centrih. E-fighting
je na voljo že v številnih klubih po
Evropi, od novembra tudi v enem
od novogoriških centrov zdravega
gibanja.

E-fighting.
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Valerio Lutman, zmagovalec šova
Gostilna išče šefa
Verjetno ga ni med nami, ki ne bi slišal za Valeria Lutmana, Šempetrca, ki je v šovu
Gostilna išče šefa suvereno premagal konkurenco in zmagal. Domov je odnesel zavidljivih
sto tisočakov, katere bo investiral v svoje znanje. Da je sila preprost in prijeten, vedo
povedati o njem vsi, ki ga poznajo, prav takšnega pa smo ga spoznali tudi tisti, ki smo ga
spremljali v šovu in navijali za njegovo zmago. In ko sem ga vprašala, ali je pripravljen
sodelovati tudi v našem Glasilu, je bil njegov odgovor kratek: “Za Šempetrce vse!”
čakam, da se vsa ta evforija umiri, da
zaživim svoje umirjeno življenje, ki
sem ga vajen in mi tudi najbolj ustreza.

Foto: Arhiv HIT

Na šempetrskem trgu so vam
pripravili veličasten sprejem, ki se
ga je udeležila več kot tisočglava
množica. Ste pričakovali, da vas
toliko ljudi podpira, da so verjeli
v vašo zmago in da so seveda
neizmerno ponosni, ker prihajate
prav iz Šempetra?

preprosto talenti

Pred dnevi sem srečala gospo iz
Šempetra, ki se po naključju piše
enako kot vi. Ko sem jo povprašala
kako in kaj, mi je odgovorila, da kar
naporno glede na to, da je lastnica
najbolj popularnega priimka v
Sloveniji. Menda, da ji telefon
neprestano zvoni. Valerio, čez noč
ste postali popularni. Je tudi za
vas naporen ta nenaden preskok v
medijski svet?
Popularnost je res prišla čez noč,
niti ne zavedam se je še dobro. Je pa
prijeten občutek, ko ti mnogi sežejo
v dlan, ti čestitajo. Hkrati pa je tudi
zelo naporno. Na trenutke sem dobil
občutek, da sem postal lastnina drugih.
Pa ne ljudi, ampak medijev. Številni
intervjuji, vprašanja, vsi si te želijo
zase, raztrgali bi te. Zanimivo je biti
oseba, ki jo vsi poznajo, a hkrati komaj
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V prvi vrsti se želim zahvaliti
Občini Šempeter-Vrtojba, ki se je v
sodelovanju s podjetjem Hit odločila
za pripravo tako velikega projekta.
Verjamem, da je bilo potrebno veliko
truda, da so vse to izvedli. Da imam
tako veliko podporo, sem izvedel šele
po zaključku oddaje. Resnično sem
bil presenečen, da je toliko ljudi po
vsej Sloveniji navijalo ravno zame.
Ko sem stopil na šempetrski plac,
kar nisem mogel verjeti, da me je
pričakala tako velika množica navkljub
nestabilnemu vremenu. Prišli so celo
s Kopra, Gorenjske, od vsepovspod.
Spraševal sem se, če si res zaslužim
vse to, rekel sem si, “ma Valerio, kaj
si ušpičil s kuhalnico, kreacijami in
osebnostjo!” Ko se je zbrala vsa tista
množica na placu, o kako lep občutek!
Kar nisem mogel dojemati, da je vse
to res, počutil sem se kot v pravljici.
Vesel sem, da živim v kraju, kjer ljudje
pokažejo tako močno povezanost med
sabo in stopijo skupaj. Ob tem sem si v
spomin priklical pripovedovanja moje
none, stare Šempetrke, ki je večkrat
rada povedala, kako so marsikdaj v
preteklosti Šempetrci stopili skupaj in
delali ... In tradicija se očitno nadaljuje.
Res sem ponosen, da sem doma prav
tu.
V teh dneh pa ste se vrnili na svoje
delovno mesto v novogoriško Perlo,
kjer so vam prav tako pripravili

bučen sprejem. Kako pa na vas sedaj
gledajo najožji sodelavci? Imate
občutek, da drugače kot pred tremi
meseci?
Res je, presenetili so me. Pripravili so
mi prijetno dobrodošlico. Lepo je bilo
po dolgem času videti vse te poznane
obraze, ki so me z velikim veseljem
sprejeli, ostal sem brez besed. Želim
si, da bi name gledali enako kot prej,
ostal sem isti Valerio kot pred vstopom
v šov.
Nikjer nisem zasledila, da bi govorili
o tem, da službo pustite. Mnogi bi se
oklenili prejetega denarja in krenili
svojo pot. Lojalni ste torej tudi do
delodajalca.
Ne, službe nikakor ne zapuščam.
Hvaležen sem, da so mi prisluhnili in
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omogočili, da sodelujem v Gostilni išče
šefa in da sem bil ves čas šova miren,
ker se lahko vrnem na svoje delovno
mesto. In ker v vsaki kuhinji vsaka
roka veliko pomeni, cenim tudi to, da
so mi že ob odhodu iskreno zaželeli,
da ostanem do konca, čeprav vem, da
so morali marsikdaj stisniti zobe in
garati. Vem, da jim je bilo velikokrat
težko, a so zmogli. Še več. Z odprtimi
rokami in srcem so me sprejeli nazaj v
svojo ekipo.
Dejali ste, da, ko ste vstopili v
šov, niste bili prav prepričani o
vašem znanju, spraševali ste se, kaj
pravzaprav počnete tam. Je sedaj ta
zmaga še toliko slajša?
Ko sem prišel na avdicijske dneve,
sem se srečal z ljudmi, ki so imeli
veliko več izkušenj od mene: eden član
slovenske kuharske reprezentance,
drugi šef v dveh kuhinjah, tretji je
delal v tujini ... Res sem se spraševal,
kaj počnem tam! Čas pa je prinesel
svoje. Že takoj sem videl, da so
nekateri (pre)visoko leteli z njihovimi
predstavitvami, da le niso toliko, za
kar se imajo in da se jim z lahkoto
postavim ob bok. Vsekakor je zmaga
nad temi fanti sedaj še slajša.
Nam lahko za konec zaupate kakšen
predlog za praznični menu? Nekaj
takšnega, kar bo prepričalo tudi tiste,
ki nismo prav vešči kuhanja?

Barbara Skorjanc

Foto: Arhiv HIT

Kaj pa bo na vaši praznični mizi?
Gotovo jo boste pripravili vi.

Na to vprašanje pa vam res ne znam
odgovoriti. Po vsej verjetnosti bom
takrat v službi in bom pripravljal
jedi po željah drugih. Sicer pa bi jo
doma gotovo pripravil jaz. Je že prav
tako, kajne?

Zima 2014
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Pa naj bo kar moj zmagovalni menu v
lažji obliki: polentina juha s skutnimi
žličniki in praženimi bučnimi semeni.
Jagenjčkova zarebrnica s krompirjevim
pirejem, s kislo smetano in semensko
gorčico, pa zvitek z gobami. Za
sladico pa dušena hruška v karamelu
s čokoladnim prelivom in sladoledom
ter domačimi krhkimi piškoti.

Jaka Čurlič – Curlo o kolektivu JZA Crew

Foto: Jaka Čurlič

status glede sodelovanj z različnimi
festivali, skupinami in drugimi.
Kateri so ključni elementi, ki so
pripomogli k razvoju JZA Crew?

JZA Crew je multimedijska skupina
z Goriške, ki je nastala leta 2008 in
vse od njenega nastanka na portalu
www.jzacrew.com objavlja intervjuje,
reportažne posnetke, kratke filme,
glasbene spote in druge novice
iz področja alternativne glasbe
(metal, punk, grindcore, hardcore,
...). Oktobra 2010 so začeli tudi z
organizacijo koncertov v goriškem
klubu Mostovna. Ekipo, ki se
skozi leta spreminja, sestavljajo
domačini, ki jih zanima foto in video
produkcija, predvsem pa velika
ljubezen do glasbe. Idejni vodja
skupine je Šempetrc Jaka Čurlič Curlo, ki zaključuje študij na Visoki
šoli za umetnost na Univerzi v Novi
Gorici.

oblačila govorijo, da smo „ta jzni“
(predvsem zaradi kričečih vokalov
glasbenih zvrsti, ki jih spremljamo/
poslušamo). Sčasoma je to prešlo tudi
v naš dialekt in smo z besedo „Jzni“
začeli označevati bende, ki so nam
bili všeč in od tukaj izvira tudi ime.
Seveda pa sem v zadnjih letih
izven Goriške slišal že tisoč verzij
izgovorjave našega imena (do
angleške, italijanske, kratic itd.),
težko je nekomu npr. iz Ljubljane ali
celo Prekmurja razložiti pomen in
izgovorjavo besede „JZA“! :))
Kolektiv JZA Crew je v svoji šestletni
zgodovini poročal o marsikateri
domači in tuji alternativni skupini.
Poleg tega si je pridobil zavidljiv

Nekateri izmed najbolj ključnih
elementov so nedvomno KC
Mostovna, Pieffe Factory,
Pandemonium Clothing, Punk Rock
Holiday, Grossmann festival, Njoki
festival, Moonlee Records, Metaldays,
E-Fronta, Elvis Jackson, Veto, Pigs
Parlament, Scuffy Dogs, Shutdown
in vsi posamezniki ter skupine, ki
so tako ali drugače pomagale pri
deljenju novic o našem delovanju.
Vsekakor je dober občutek, tudi ko
npr. pevec skupine NOFX objavi
tvoj posnetek na njegovem Twitter
računu.
Zadnja leta se ukvarjate tudi
z organizacijo koncertov v KC
Mostovna v Solkanu. Kakšen je
odziv domače javnosti in kakšen je
tvoj pogled na lokalno alternativno
glasbeno sceno?
Goriška alternativna glasbena scena
je bila vedno zelo dejavna, ampak od
vedno nekoliko posebna. V zadnjih
dveh, treh letih pa opažam zaton
zanimanja mladih za tovrstno glasbo
na Goriškem. Na srečo imamo KC
Mostovna, v katerem se od leta 2010
trudimo organizirati bolj ali manj
uspešne koncerte in s tem ohranjati
alternativno sceno pri življenju

Jaka, živiš v Šempetru pri Gorici,
kako se spominjaš prvih začetkov
delovanja skupine JZA Crew?

Ideja za ime izhaja iz dialekta za
besedo jeza. Veliko starejših ljudi
namreč, ko slišijo glasbo, katero
poslušam(o) in vidijo naša črna
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Foto: Jaka Čurlič

Kako pa je nastalo ime JZA Crew?
Foto: Jaka Čurlič
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Začetki so bili čisto spontani in so
nastali iz želje po lažjemu deljenju
fotografij iz različnih koncertov. Že od
zgodnjih najstniških let sem namreč
s fotoaparatom vedno dokumentiral
dogajanje na različnih koncertih in
vedno so me obiskovalci in skupine
potem spraševali za fotografije, katere
sem nato moral pošiljati in peči na
cedeje. Tako se je prvič porodila ideja
o spletni strani, na kateri bi objavljal
foto reportaže.
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in nuditi mladim kvalitetno
preživljanje prostega časa. Kot
sem že omenil, je bila scena še
pet let nazaj veliko bolj aktivna
in razvita, z veliko več aktivnimi
skupinami, trenutno pa vlada
nek medgeneracijski prepad in
potrebno bo ponovno spodbuditi
zanimanje za alternativo med
mladimi. Na žalost se veliko
ljudi ne zaveda, da če ne bodo
podpirali tudi lokalne scene
in manjših skupin, tudi večje
skupine ne bodo več hodile k nam
na turneje.
Zadnje mesece si študijsko na
Portugalskem. Kakšna je razlika
med njihovo in našo alternativno
glasbeno sceno?
Največji šok ob obisku prvega
koncerta na Portugalskem in
spoznavanju obiskovalcev je bil,
da je tukaj zares veliko mladih
ljudi, ki se zanima za alternativno
glasbeno sceno. Govorimo o 16letnikih, ki obiskujejo koncerte,
kupujejo cedeje, prebirajo besedila
skupin, poskušajo oblikovati
svoje prve skupine itd.. Veliko
je tudi mladih deklet, ki niso le
pasivne obiskovalke koncertov
ampak le-te tudi organizirajo
in aktivno sodelujejo tudi na
drugih področjih. Zaenkrat je
občutek zares pozitiven, dogajanje
pod odrom je pestro in lepo je
spet videti tudi (naj)mlajše z
zanimanjem za tovrstno glasbo in
stil življenja.
David Verlič
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Se spomnite, kdaj ste nazadnje odposlali voščilnico? Ste
zavili v prvo trgovino in izbrali tisto, ki ima besedilo že
napisano? Ali ste si vzeli čas, tako zase, kot za tistega, ki
mu je voščilnica namenjena? Mi smo si ga vzeli in obiskali
Kristino Vencelj iz Šempetra, diplomirano slikarko, ki
je prav v teh dneh zaključila z izdelovanjem čudovitih
arabesk. Vendar ne za dolgo.
Prostor, v katerem izdeluje Kristina,
je urejen in vsak pripomoček, barva,
material ima svoje mesto. Nenavadno
za umetnico, bi lahko rekli. Vse ima
svoje mesto in deluje kot celota. Njeni
izdelki pa so na drugi strani živopisani,
razgibani in izkazujejo močno energijo.
Lahko bi jih gledali ure in ure. Čeprav
Kristina deluje skromno, tega za njene
stvaritve ne moremo trditi. In ko začne
pripovedovati o svojih idejah, ki jih
je že, ali jih še namerava uresničiti,
ne morete spregledati njene popolne
predanosti do slikarstva in vsemu, kar
je povezano z njim.
Malo za šalo nam je uvodoma
povedala, da je svojo prvo skupinsko
razstavo imela že v prvem razredu
osnovne šole, njena slika Dvojčici
je bila zlato obeležena. Ljubezen do
slikarstva pa je vse od takrat rasla.
Tekom šolanja je obiskovala začetni in
nadaljevalni tečaj risanja in slikanja
pod mentorstvom akademskega
slikarja Franca Goloba, ki je bil nad

njenim ekspresivnim izražanjem
močnih in intenzivnih barv zelo
navdušen. Pod njegovim mentorstvom
je že konec najstniških let tudi prvič
samostojno razstavljala. Med samim
študijem je delala, razstavljala, tako
skupinsko kot samostojno in pisala
slikarske kritike. S tem je nadaljevala
tudi po samem študiju, predvsem
pa jo je vznemirjalo samostojno
razstavljanje. Dobro se je znašla tudi
v organizaciji in vodenju likovnih
delavnic z odraslimi ljudmi in otroki.
Kot poudarja Kristina, še danes najraje
izvaja likovne tečaje prav za otroke
in mladostnike. Njihova iskrenost je
njen navdih in med njimi se počuti
najbolje.
Diplomirala je leta 2007 pri
akademskem slikarju Daretu Birsi
in inženirju arhitekture Jaki Bonča,
na temo Ornament v slikarstvu s
poudarkom na cvetu lokvanja, ki
je tudi njen prepoznavni motiv. S
cvetom lokvanja se je preprosto
poistovetila. Na vprašanje, zakaj
prav ta, odgovarja: »Lokvanj ni le
cvet lepote in odmaknjenosti, je tudi
roža geometrijskih in matematičnih
razsežnosti, zlatega reza in neskončnih
izzivov barvnih harmonij«.
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Jaka Čurlič, fotografija na steklo v
tehniki mokre kolodijske plošče.

Kristinine arabeske iz
Šempetra po vsem svetu

Pregled dela Sveta za
preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine
Šempeter-Vrtojba v obdobju
2010–2014

Pred dvema letoma pa je začela
izdelovati tudi arabeske, božičnonovoletne voščilnice, ki so bile
kar trikrat v celoti razprodane,
celo na daljno Kitajsko, Avstrijo
in v Nemčijo. “Trud in želja
ponuditi kupcu kakovosten in
unikaten izdelek spoznajo in cenijo
predvsem tisti, ki vidijo dlje. Tudi
v prihodnost”. Gre namreč za
unikatne voščilnice po imenom
“Kristinine Arabeske”, ki so
hkrati poklon in darilo. Barve so
živahne, pisane, pozitivne, barvite,
energične. Gre namreč za zelo
natančno, vztrajno delo, ki zahteva
veliko truda in dela – nastajajo od
10 pa vse do 50 ur. Končni izdelek
pa je prava mojstrovina. Zato
Kristina svetuje, da se jih uokviri,
da umetniško delo dobi svoje
stalno mesto.
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Kristina Vencelj ima za seboj že več
kot 25 let plodnega ustvarjalnega
dela. Glede načrtov za naprej,
pa je skrivnostna: »Intenzivno se
pripravljam na veliko razstavo
v tujini. Zavedam se, da nič ne
nastane zlahka in samo po sebi.«
Barbara Skorjanc

Arabeska je v likovni
umetnosti okrasek
v obliki realistično
upodobljene rastlinske
vitice, prepletene z
listjem in živalskimi ali
geometrijskimi vzorci.
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Iz leve proti desni: Silvo Kokot, Tanja Arčon, Rut Jarc, Sebastjan Kozarin, Domen
Hanžič.

Res je, da leto hitro mine, a nam so
hitro minila štiri leta. In zato vas
ob zaključku našega mandatnega
obdobja seznanjamo z dejavnostmi,
ki smo jih v tem obdobju izvajali.

druge Občine. Vrtcem v naši občini
pa smo podarili tudi odsevne
svetleče jopiče ter odsevne pelerine.
Tako so malčki vidni v soncu in
dežju.

Naša ciljna skupina so bili otroci,
tako vrtčevski, kot tudi tisti malo
večji. Prav njim smo namenili še
posebno pozornost: izvajali smo
kolesarske poligone, kjer so vadili
spretnostno vožnjo s kolesom ter
v sodelovanju z učenci Osnovne
šole Ivana Roba in Šolskega centra
Nova Gorica izdelali prometne
stripe in prometne pobarvanke.
Skupaj z barvicami smo jih
razdelili v otroškemu dispanzerju
Zdravstvenega doma Šempeter.

Vsako leto smo organizirali javno
prireditev “Varno na kolo”, kjer
smo udeležence nagradili z obvezno
kolesarsko opremo (sprednja in
zadnja luč ter kolesarska čelada).
Imeli smo tudi prireditev za mlade
voznike, kjer so si začetni vozniki iz
naše občine s spretnostno vožnjo po
avtomobilskem poligonu pridobili
darilni bon za program dodatnega
usposabljanja za voznika začetnika
na Vranskem. Organizirali smo tudi
prireditev Bodi viden in previden,
kjer so udeleženci preizkusili
vidnost pešca v temi z napravo
“vidko” ter jih obdarili z odsevnimi
trakovi oziroma kresničkami.
Učencem osnovne šole smo
omogočili ogled poučnih lutkovnih

Izdelali smo tudi dve didaktični
igri, na kateri smo zelo ponosni.
Gre za igro “spomin”, ki vključuje
prometne znake, druga pa je igra
“vrtavka”, katero so podprle tudi
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predstav o prometu in vožnjo z
avtomobili jumi car.
Sodelovali smo tudi na prireditvi
“Korak iz teme”, pri izvajanju
kolesarskega izpita, obiskali
smo ŠENT, VDC Stara Gora ter
pediatrični oddelek šempetrske
bolnišnice. Udeležili smo se
dobrodelne prireditve za socialno
ogrožene, kjer smo pomagali
zbirati zamaške in mleko.
Vsa ta leta smo varnost
sooblikovali z Javno agencijo
Republike Slovenije za varnost
prometa, Policijsko postajo
Šempeter in Nova Gorica, z
Medobčinsko upravo občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko
in Miren-Kostanjevica in ostalimi
v Severnoprimorski regiji.
Uredili smo si tudi skladišče, saj
smo nakupili veliko materiala
od skirojev, koles, kolesarskega
poligona do poganjalčkov.
Vzgojiteljice iz vrtcev ter
učiteljice nižjih razredov
osnovne šole si omenjene
rekvizite lahko kadarkoli
sposodijo. Za poletno varstvo pa
smo jih v uporabo omogočili tudi
KŠTM-ju.
Seveda pa nismo pozabili niti
na odrasle občane in občanke.
Izdelali smo nalepko z napisom
otrok v avtu, ki so jo prejele
vse mamice v porodnišnici
ter nagradno igro, pri kateri
ste si s pravilnimi odgovori o
prometni varnosti lahko pridobili
praktične nagrade. In nenazadnje
smo vas s prispevki o prometni
varnosti ves čas obveščali tudi v
Glasilu.

Mag. Tanja Arčon,
predsednica Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
Občine Šempeter-Vrtojba
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20. december 2014, 21.30
Plavi Orkestar, koncert
Športni center HIT
23. december 2014, 19.00
Koncert tamburaške skupine Dupljak
ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Kulturna dvorana v Šempetru
Občina Šempeter-Vrtojba
25. december 2014, 18.00
Jubilejni koncert MePZ Vrtojba ob 35.
letnici delovanja
Cerkev Srca Jezusovega v Vrtojbi
MePZ Vrtojba
26. december 2014, 18.00
Tradicionalno novoletno Tojvino
srečanje
Mladinski center Vrtojba
Tojva A.D. 1200
28. december 2014, 17.00
Baklada, tradicionalni dobrodelni
nočni pohod
Start pred POŠ Vrtojba
Krajevni odbor Vrtojba
JANUAR
9. januar 2015, 20.00
Poti miru na soški fronti od Jadrana
do Alp, projekcija fotografij
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
12. januar 2015, 20.15
Ruski komorni orkester St.
Petersburg, koncert (za abonma in
izven)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
17. januar 2015, 16.00
Veliki strah malega tigra, gledališka
predstava za otroke
V izvedbi gledališča KU-KUC (za
abonma in izven). Vstopnina 5 EUR
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
18. januar 2015, 17.00
Gospodinja in pol, komedija
V izvedbi Društva gospodinj z dramsko
skupino Planina pri Ajdovščini (za
abonma in izven).
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
19. januar 2015, 17.30
Mladinski zbor Šempeter-Vrtojba,
koncert
Koncertna dvorana Glasbene šole Nova
Gorica
Glasbena šola Nova Gorica

23. januar 2015, 20.00
Avstralija, potopisno predavanje
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
FEBRUAR
2. februar 2015, 20.15
Orkester Slovenske filharmonije,
koncert (za abonma in izven)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
7. februar 2015, 19.00
Slovesnost ob kulturnem prazniku
Mladinski center Vrtojba
Občina Šempeter-Vrtojba
10. februar 2015, 17.30
Karmen Štendler, kitara
Coroninijev dvorec
Glasbena šola Nova Gorica
14. februar 2015, 13.30
Pustovanje 2015
Šempetrski plac
14. februar 2015, 21.30
Kingston, koncert
Športni center HIT
21. februar 2015, 16.00
Smetiščni škrat, gledališka predstava
za otroke
V izvedbi gledališča KU-KUC (za
abonma in izven). Vstopnina 5 EUR
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
22. februar 2015, 17.00
Mrtvi ne plačujejo davkov, komedija
V izvedbi P. D. Štandrež/dramski odsek
(za abonma in izven).
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
MAREC
14. marec 2015, 16.00
Gospodična Špinačka, gledališka
predstava za otroke
V izvedbi Društva Kot v pravljici (za
abonma in izven). Vstopnina 5 EUR
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
15. marec 2015, 17.00
Magdalenca, komedija/spevoigra
V izvedbi Igralske skupina Štandrež
(za abonma in izven).
Mladinski center Vrtojba
KŠTM Šempeter-Vrtojba
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napovednik

S svojim delom smo zelo
zadovoljni in ga s ponosom
zaključujemo. Menimo, da
smo ozaveščenost o prometni
varnosti vsaj deloma izboljšali.
Na področju prometne varnosti
pa ni nikoli narejenega dovolj,
kaj šele preveč. Zavedamo se,
da je vsaka poškodba ali smrtna
žrtev na cesti nedopustna, zato
si želimo, da bi se ta dejavnost v
naši občini še naprej razvijala.

DECEMBER

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Pravijo, da je vsak konec začetek
nečesa novega. In prav konec leta je
čas, ko običajno pogledamo, kaj vse
smo v iztekajočem se letu doživeli,
dosegli, prebrodili, se naučili. Naši
načrti pa so gotovo usmerjeni naprej:
v nove izzive, nove dosežke, nove
izkušnje. Prav slednje so tiste, ki
nas delajo močnejše, mogoče bolj
odločne ali “samo” bolj modre.
Tudi sama sem si vzela (svoj) čas
in z vso skrbnostjo prelistala prav
vsako številko glasila, ki smo ga
ustvarili skupaj. Od prve naprej, ki

je izšla meseca junija 2011. Zelo
dobro se spominjam vznemirjenja
pred njegovo prvo izdajo. Bilo je
nekako tako, kot so pričakovanja
pred prvim zmenkom: kako bo
izgledal, bo dovolj zanimiv, ga bodo
ljudje sprejeli? Vaše odobravanje in
spodbude, ki ste jih ob vsaki novi
izdaji poklanjali, so bile potrditev, da
ste ga vzeli za svojega. Da je postal
resnično ogledalo in utrip vašega
kraja, da ste vsi, ki ste to želeli, v
njem dobili svoje mesto. Svoje mesto
pa so dobili tudi številni drugi, ki
so bili tako ali drugače povezani s
krajem in dogajanjem v njem. Gostili
smo namreč različne strokovnjake,
posameznike, društva, ustvarjalce in
vas vseskozi obveščali o pomembnih,
predvsem pa pozitivnih dogodkih
in dosežkih na različnih področjih.
Glasilo je tako z vsako novo številko
postajalo boljše, bolj informativno in
vsebinsko bogatejše.
Vse to pa je odraz tega, da ste bili
pripravljeni sodelovati. Nekateri ste
se javili le enkrat, drugi bolj pogosto,
večinoma pa smo vzpostavili
kontinuirano sodelovanje. Vsem vam
in vsakemu posebej se za vaš vložek
iskreno zahvaljujem. Pa tudi vsem
tistim, ki ste kakorkoli sodelovali
pri nastajanju posamezne izdaje. Pot
od zbiranja prispevkov, ustreznih
fotografij, oblikovanja, tiska, do tega,

da ga prejmete domov, le ni tako
kratka. Včasih je bila naporna, vedno
pa izredno ustvarjalna in z vsako
novo številko je predstavljala izziv in
željo, da vam ponudimo kakovostne
in zanimive vsebine. Verjamem, da
ste to opazili tudi sami in ga zato še z
večjim veseljem prebirali.
Volitve sicer niso prinesle novega
župana, so pa prinesle nekatere
nove obraze v občinski svet in zato
tudi nove sestave različnih komisij,
ki odločajo (tudi) o odgovornem
uredniku. Skoraj štiriletno
sodelovanje pri vašem glasilu se
zame s to številko torej končuje.
Spoštovani, spoštovane!
Na svoje delo in prispevek k temu
glasilu gledam pozitivno in z
dobrim občutkom. Ponosna sem
na vsako številko, saj je bila prav
vsaka zgodba zase. Veseli me, da ste
ga imeli radi. Z uvodnimi mislimi
zato tudi zaključujem: “Vsak konec
je začetek nečesa novega!” Pa naj
bo to popotnica za vse nas in naše
nadaljnje ustvarjanje.
Srečno čez praznike, v novem letu in
skozi življenje!
Barbara Skorjanc

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini Šempeter-Vrtojba. Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno številko 1728.
Letnik IV, številka 4
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, december 2014

