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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Ob koncu poletja smo zopet pri
vas z Glasilom Občine ŠempeterVrtojba, kjer vam v branje ponujamo
številne zanimive prispevke, ki
dokumentirajo utrip obeh krajev in
dejavnost ljudi, ki v njih prebivajo.
Čeprav je poletje predvsem čas
dopustov, smo ga preživeli kar
delovno. Konec julija smo praznovali
občinski praznik, v začetku avgusta
pa smo se končno razveselili
rezultatov 2. razpisa CILJA 3 –
evropsko teritorialno sodelovanje,
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija. Uspeli smo kar
s petimi projekti, ki jih je Občina
prijavila že v letu 2009. Pri enem je
naša Občina tudi vodilni partner. Več
o tem si lahko preberete v posebnem
članku.
V avgustu smo izbrali novega
direktorja občinskega Zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladino.
To je Aleš Bajec. Zavodu pod novim
vodstvom želim uspešno delo in
izpolnitev poslanstva, za katerega je
bil ustanovljen.
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Za Mladinski center Vrtojba smo
pridobili uporabno dovoljenje. S tem
je projekt zaključen in prostore že
lahko uporabljate. Sicer pa bo uradna
otvoritev v oktobru.

še študentje. Vsem želim, da bi
ob podpori učiteljev, staršev in ne
nazadnje sošolcev ter prijateljev
dosegli čim boljše rezultate in cilje,
ki ste si jih zastavili.

Tudi šempetrski trg je dobil svojo
končno prenovljeno podobo. Odprli
ga bomo v okviru krajevnega
praznika v petek, 23. septembra. Za
slavnostno vzdušje bodo poskrbeli
Big Band Nova z vokalisti in gostja
večera Tinkara Kovač.

Pred nami je jesen, čas, ko ljudje
pobiramo sadove svojega dela.
Upam, da je bila narava letos
radodarna in bosta vaše delo in skrb
nagrajena.
Vaš župan
Milan Turk

Tudi polemična zgodba okoli
naložbe, ki jo načrtuje družba Alea
Iacta d.o.o. na nekdanjem mejnem
prehodu Vrtojba, je za enkrat za
občinski svet končana. Vsi si želimo,
da bi se projekt uresničil in s tem
zagotovil gospodarski napredek naši
širši regiji, ki naložbe v turistično
infrastrukturo potrebuje.
Ne nazadnje, tudi brezskrbni
čas počitnic je končan. S prvim
septembrom ste šolarji in dijaki
začeli novo šolsko leto, kmalu boste
s študijskimi obveznostmi začeli
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Peter Ptičak,

novi tajnik občinske uprave

Z 11. julijem ste začeli svojo novo
službeno pot. Kot tajnik boste vodili
občinsko upravo naše občine. Kaj se
vam zdi pomembno, da ljudje izvejo
o vas?

Glede na to, da ste delali kot
inšpektor, vam delo v javni upravi
ni tuje. Kljub temu pa vam novo
delovno mesto predstavlja nov izziv,
nove cilje. Kakšni so prvi vtisi?
Za novo delovno mesto sem se
odločil predvsem zaradi novega
izziva. Prvi vtisi so približno taki,
kot sem jih pričakoval. Delo je
odgovorno in zahteva človeka z
veliko širino.
Kakšna je pravzaprav vloga
občinskega tajnika in kakšne so
vaše pristojnosti?
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Kaj bo vaša temeljna usmeritev?
Čemu oz. katerim projektom boste
posvečali največ pozornosti?
Temeljna usmeritev vsake občine
mora biti zakonitost ravnanja.
Javna uprava je prva v vrsti, ki si
ne sme privoščiti nezakonitega
dela. V preteklosti se je v naši
Občini predvsem govorilo o
velikih projektih, sam pa veliko
bolj zagovarjam velike ideje, ki bi
pomagale malim ljudem. Torej tistim,
ki pomoč res potrebujejo.
Kaj bo zdaj, ko ste zasedli svoje
delovno mesto, steklo bolje?

času in sistemu so imele občine
popolnoma drugačno vlogo. Sedaj
je malo drugače. Dela na občini je
veliko, samo če ga vidiš. Menim, da
je občinski tajnik kot trener ekipe, ki
mora znati od vsakega posameznika
dobiti tisto, kar je najbolje za celotno
ekipo.
Kje vi – ki ste zdaj del županove
ekipe – vidite občino ob koncu
(prvega) mandata?
Naša občina ima veliko naravnih
danosti, če prištejemo še zelo
pomembno lego in spodbudno
delo nekaterih gospodarskih družb,
smo lahko optimisti. Vedno pa sem
zagovarjal tezo, da ni vse v denarju.
S pametnimi idejami se lahko tudi
z malo denarja veliko doseže. Ob
koncu mandata se bo videlo prav to.
Mlada ekipa okoli župana je polna
svežih idej, ki bodo vse bolj opazne
tudi na celotnem območju občine.
Barbara Skorjanc

Splošno mnenje v javnosti je, da
se na občini bolj malo dela in da
je zaposlenih preveč. Taka mnenja
sem poslušal še kot otrok, se pravi
tudi pred tridesetimi leti. V tistem
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Rojen sem v Ljubljani kot sedmi
otrok v družini. Izhajam iz delavske
družine, ki pa je bila tudi zelo
športno naravnana, saj smo bili vsi
povezani predvsem z nogometom
in s športnim parkom Kodeljevo
v Ljubljani. Zase menim, da sem
preprost, komunikativen in dostopen
za vsa mnenja.

V šali bi dejal, da je strelovod za vse
probleme na ravni občine oziroma,
da se vedno nahaja med kladivom
in nakovalom. Drugače menim, da
je najpomembnejše, da se občinski
tajnik posveča učinkovitemu
vodenju občinske uprave, zakonitosti
ravnanja in seveda, da zna
prisluhniti občanom.

Mag. Peter Ptičak je človek
z bogatimi poklicnimi
izkušnjami. Učitelj,
projektant, izumitelj,
inšpektor, vodja projektov,
vodja profitnega centra in
sedaj novi tajnik Občinske
uprave Občine ŠempeterVrtojba. Magister znanosti je
poleti nastopil svoj petletni
mandat, v katerem se bo,
kot pravi sam, zavzemal
predvsem za “malega
človeka”. Da ga boste
bolje spoznali tudi vi, smo
novemu tajniku občinske
uprave zastavili nekaj
kratkih vprašanj.

Občinska priznanja in diplomi – nagrada za
uspešno delo in vrhunske dosežke
Zlato priznanje je za več desetletno aktivno delovanje letos prejela Katja Maraž iz Vrtojbe.
V prenovljeni kulturni dvorani
v Vrtojbi je na občinski praznik,
22. julija, potekala slavnostna seja
Občinskega sveta Občine ŠempeterVrtojba. Glavni dogodek je bila
podelitev občinskih priznanj, ki jih
Občina Šempeter-Vrtojba vsako leto
ob tej priliki podeljuje zaslužnim
občanom in občankam, ki s svojim
delovanjem na različnih področjih
bogatijo družbeno življenje v občini
in jo promovirajo.

ki se odvija na balinišču v Šempetru
in Vrtojbi, poleg tega pa organizirajo
in se udeležujejo še veliko drugih
regionalnih srečanj rekreativnega in
tekmovalnega značaja.
Diplomi, ki jih Občina ŠempeterVrtojba podeljuje za uspešno delo,
vrhunske uspehe in dosežke, ki
so pomembni za razvoj oziroma
promocijo Občine, sta dobila Tina
Ukmar iz Šempetra, diplomirana
magistra farmacije, ki je izdelovala

hibridne nanodelce titanovega
dioksida kot aktivno komponento v
kozmetičnih izdelkih za zaščito pred
soncem in je za raziskovalno delo
prejela Univerzitetno Prešernovo
nagrado, ter Franc Andrenšek iz
Šempetra pri Gorici (23. 7. 1929–8.
1. 2011), dolgoletni predsednik
Odbora KO za vrednote NOB
Šempeter.
Mateja Poljšak Furlan

Zlato priznanje je prejela Katja
Maraž iz Vrtojbe za več desetletno
aktivno in uspešno delovanje,
ko skozi različne formalne in
neformalne funkcije prispeva k
prijaznejšemu bivanju v kraju
in prepoznavnosti kraja in
občine tudi izven meja Občine
Šempeter-Vrtojba in domovine.
Bila je ena prvih pobudnikov za
ustanovitev nove občine, med
drugim predsednica sveta KS
Vrtojba ter ena od ustanoviteljic
Društva žena Vrtojba. Je tudi med
zaslužnimi za vzpostavitev in gojenje
pristnih prijateljskih odnosov s
pobrateno občino Medea (Italija)
ter prijateljskima občinama Hodiše
(Avstrija) in Castelculier (Francija).
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Srebrno priznanje so dobili bratje
Činej (Teo, Edi in Tomi) iz Vrtojbe.
Izvrstni plesalci breakdanca so bili
nagrajeni za prispevek na področju
športa oz. modernega tekmovalnega
plesa. Tomi Činej je večkratni
svetovni prvak, kar je nedvoumno
tudi uspeh obeh starejših bratov,
Edija in Tea, ki sta ga v to uvedla in
delita enako navdušenje. Poleg tega,
da bratje tekmujejo na najrazličnejših
tekmovanjih doma in v tujini, so tudi
trenerji breakdance navdušencev.
Balinarska sekcija Društva
upokojencev Šempeter pa je
prejela bronasto priznanje. Sekcija
namreč že četrt stoletja deluje na
rekreativnem in tekmovalnem
področju ter nadaljuje bogato
tradicijo balinanja v Šempetru.
Vsako leto (tako tudi letos) ob
občinskem prazniku organizirajo
velik mednarodni balinarski turnir,
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K prijetnemu vzdušju na slavnostni seji je pripomogel Godalni kvartet Nova.

Župan Milan Turk z letošnjimi dobitniki občinskih priznanj.
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Občina zelo uspešna na razpisu programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija 2007–2013
Pet odobrenih standardnih projektov v okviru Cilja 3.
V poletni številki Glasila smo vam
predstavili projekte, s katerimi je
Občina kandidirala na različnih
razpisih doma in v tujini. Tokrat se
bomo pohvalili z lepimi rezultati,
ki smo jih dosegli v Programu
čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007–2013.
Kot že veste, je bilo od 9 prijavljenih
projektov, v katerih sodeluje Občina
Šempeter-Vrtojba bodisi kot vodilni
oz. projektni partner, kar 7 projektov

administrativno ustreznih in so šli v
kvalitativno ocenjevanje.
Po dolgem času smo prve
avgustovske dni le dočakali rezultate
projektov, prijavljenih na Javni razpis
za predložitev projektnih predlogov
standardnih projektov št. 02/2009.
Prednostno lestvico izbranih
projektov – seznam odobrenih in
izključenih projektov za financiranje
si lahko ogledate na www.ita-slo.eu.

Z rezultatom kvalitativnega
ocenjevanja smo lahko zelo
zadovoljni, saj je bilo od sedmih
odobrenih kar pet projektov. V
proračun bo tako iz tega vira v treh
letih priteklo kar 749.571,87 EUR
nepovratnih sredstev. Strošek
Občine je pri tem minimalen, saj bo
prispevala 5 % lastnih sredstev;
85 % bo prispeval ESSR, 10 % pa
bomo dobili iz državnega proračuna.

Odobreni projekti po prednostnih nalogah so:
Prednostna naloga 1: “Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”
CroCTaL - Krajina in čezmejne kolesarske poti

Razpisovalec

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ime razpisa

Cilj 3 - Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Projektni partnerji

LP – Pokrajina Gorica,
1. Občina Gorica,
2. Pokrajina Ferrara,
3. Pokrajina Padova,
4. Občina Renče-Vogrsko,
5. Občina Miren-Kostanjevica,
6. Občina Brda,
7. Občina Komen,
8. Občina Šempeter-Vrtojba,
9. Občina Kanal ob Soči,
10. Mestna občina Nova Gorica,
11. Pokrajina Videm,
12. Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina,
13. Kolesarska zveza Slovenije.

Vrednost projekta

1.349.100,00 EUR

Vrednost EU sredstev

109.800,00 EUR

Soudeležba Občine 5 %

5.490,00 EUR

Trajanje projekta

36 mesecev

Vir subvencije

ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3 85 %
SVLR; 10 %
Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije; 5 %

Kratek opis projekta

Projekt CroCTaL je bil z doseženimi 88,5 točkami najboljše ocenjen projekt na
1. prednostni nalogi, od 102 izbranih projektov. Kot cilj si zastavlja izboljšavo
čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo po omejitvi
prometa in onesnaževanja. Glavni cilj je izdelava mreže kolesarskih poti v
čezmejnem območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine, prisotnimi v
območjih partnerjev. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v investicijo ureditve
kolesarskih tras, ki vodijo proti meji z Italijo. V naši občini se načrtuje investicija
v kolesarski odsek vzdolž zidu ob zahodnem robu zaselka Mlini – bivši
Maloobmejni prehod Šempeter – potek ob meji na italijanski strani. Predvideno
je tudi krožišče pri tehničnih pregledih.

Jesen 2011
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Ime projekta
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Ime projekta

T. I. P. - Čezmejna integrirana Platforma

Razpisovalec

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ime razpisa

Cilj 3 - Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Projektni partnerji

LP – SDAG – Kamionski terminal, carinska izpostava v Gorici – d.d. Gorizia,
1. Občina Gorica,
2. Občina Šempeter-Vrtojba,
3. RRA Severne primorske d.o.o. Nova Gorica,
4. Služba za avtoceste S.p.A. Autovie Venete,
5. DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.,
6. Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina,
7. Slovenske železnice, d. o. o.,
8. Log System Konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo,
9. Ministrstvo za promet.

Vrednost projekta

1.326.990,00 EUR

Vrednost EU sredstev

231.400,00 EUR

Soudeležba Občine 5 %

11.570,00 EUR

Trajanje projekta

36 mesecev

Vir subvencije

ESRR; nacion
alno sofinanciranje Cilja 3 85 %
SVLR; 10 %
Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije; 5 %

Kratek opis projekta

Projekt T.I.P. je bil drugi najboljše ocenjen projekt na 1. prednostni nalogi.
Dosegel je 87,5 točk. Projekt predvideva načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi
pospeševali koordinacijo delovanja terminalov in intermodalnih vozlišč v Gorici
in Vrtojbi z avtocestno osjo “Vileš-Gorica-Razdrto” med njimi:
- cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do
čezmejnih mestnih središč;
- okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La
med Slovenijo in Italijo;
- prekvalifikacijo in povečanje postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev
obstoječih (gostinstvo, carina, varen postanek, vzdrževanje vozil, pranje vozil
ipd.) s pomočjo novih tehnologij;
- okoljsko in prostorsko združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo,
urbanističnim načrtovanjem, energetsko učinkovitostjo struktur.
Predvidena lokacija: čezmejno območje Gorice in Občine Šempeter-Vrtojba.

Ime projekta

GOTRAWAMA – čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju
Gorice in Nove Gorice

Razpisovalec

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ime razpisa

Cilj 3 - Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Projektni partnerji

LP – Univerza v Novi Gorici,
1. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.,
2. Mestna občina Nova Gorica,
3. Občina Šempeter-Vrtojba,
4. Univerza v Vidmu,
5. Irisaqua srl,
6. Občina Gorica,
7. Univerza v Ferrari,
8. Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica,
9. Inštitut za rudarstvo, geotenologijo in okolje (IRGO).

Vrednost projekta

1.209.150,00 EUR

Vrednost EU sredstev

40.770,00 EUR

Soudeležba Občine 5 %

2.038,50 EUR

Trajanje projekta

36 mesecev
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ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3 85 %
SVLR; 10 %
Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije; 5 %

Kratek opis projekta

Projekt GOTWARAMA je bil s 85 doseženimi točkami sedmi na 1. prednostni
nalogi. Njegov glavni cilj je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na
urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode
(poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost
energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje). Ob
upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov,
ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja vodnega okolja,
bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi v
skladu z zahtevami EU. Aktivnosti se bodo izvajale na območju porečij obmejnih
mest: Gorica, Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in Vrtojba.

Ime projekta

FUTURELIGHTS - Javna razsvetljava prihodnosti

Razpisovalec

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ime razpisa

Cilj 3 - Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Projektni partnerji

LP – Občina Šempeter-Vrtojba,
1. Občina Tolmin,
2. Temno nebo Slovenije,
3. APE-Agenzia Provinciale per l’Energia di Udine,
4. Provinca Gorica,
5. Občina Doberdob ,
6. Občina Portomaggiore.

Vrednost projekta

1.157.000,00 EUR

Vrednost EU sredstev

250.000,00 EUR

Soudeležba Občine 5 %

12.500,00 EUR

Trajanje projekta

36 mesecev

Vir subvencije

ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3 85 %
SVLR; 10 %
Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije; 5 %

Kratek opis projekta

Projekt FUTURELIGHTS je bil 186. po vrsti ocenjevalnih predlogov. Dosegel
je 76,5 točk. Občina je vodilni partner v projektu in bo odgovorna za celovito
vodenje, usklajevanje, upravljanje in izvajanje projekta v celoti. Namen
projekta Javna razsvetljava prihodnosti je vzpostaviti pogoje za trajnostno
javno razsvetljavo. Dejansko stanje ne ustreza strogim zahtevam slovenske
in italijanske zakonodaje na tem področju, značilno pa je tudi pomanjkanje
strokovnega znanja. Aktivnosti projekta bodo obsegale izdelavo študij
(oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, analiza stanja in inovativnih
pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu, skupna strategija
za trajnostno javno razsvetljavo, izvedbeni načrti posodobitve javne razsvetljave),
raziskave (popis stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju) ter investicije
(štirje pilotni primeri trajnostne preureditve javne razsvetljave). Občina
Šempeter-Vrtojba bo poleg zgoraj navedenih aktivnosti investitor v enega od
štirih pilotnih primerov preureditve javne razsvetljave v občini. Ukrepi, ki bodo
izvedeni v okviru pilotnih primerov preureditve javne razsvetljave oziroma
prilagoditev občinske javne razsvetljave objektov z obstoječimi predpisi, so:
- zamenjava zastarelih sijalk,
- namestitev novih central z zaščito,
- pregled in obnovo kovinskih in drugih stebrov, na katerih je nameščena
razsvetljava,
- zamenjavo kablov ter neprimerne ali nepravilne izolacije,
- zamenjavo zastarelih in opuščenih nosilcev svetilk,
- zamenjavo dotrajanih vodnikov, zaradi katerih prihaja do izgub in padcev
napetosti, ki presegajo okvire, ki jih zahtevajo pravila,
- zamenjavo ali vključevanje novih podzemnih cevi s premerom, ki ustreza
vsebini novih vodnikov,
- izvedbo gradbenih del, izkop ter končna ureditev z zasaditvijo okrasnih rastlin.
V treh primerih (pilotni primeri Šempeter pri Gorici, Tolmin in Portomaggiore)
bo šlo le za zamenjavo obstoječih svetilk s sodobnejšimi, v enem primeru
pa bo šlo tudi za postavitev novih stebrov na novih lokacijah (pilotni primer
Doberdob).

Jesen 2011

7

iz občinske hiše

Vir subvencije

Prednostna naloga 3: “Socialna integracija”
Ime projekta

Living Fountains – Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju

Razpisovalec

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ime razpisa

Cilj 3 - Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Projektni partnerji

LP – Občina Miren-Kostanjevica
1. Mestna občina Nova Gorica
2. Občina Šempeter-Vrtojba
3. Občina Doberdob
4. Občina Sovodnje ob Soči
5. Turistična zveza TIC Nova Gorica
6. Osnovna šola Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
7. Osnovna šola Branik
8. Instituto comprensivo con lingua d`insegnamento slovena di Dobedo`del lago
9. Osnovna šola Miren
10. Consorzio culturale del Monfalconese
11. Comune di Portomaggiore

Vrednost projekta

904.699,11 EUR

Vrednost EU sredstev

117.601,87 EUR

Soudeležba Občine 5 %

5.880,10 EUR

Trajanje projekta

36 mesecev

Vir subvencije

ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3 85 %
SVLR; 10 %
Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije; 5 %

Kratek opis projekta

Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov,
ki bogatijo čezmejno območje. Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike
kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno
dediščino vodnjakov s poudarkom vključevanja mladih v poznavanje te vrste
kulturne dediščine. Območje izvajanja projekta na slovenski strani je Območje
Mestne občine Nova Gorica, Občine Miren-Kostanjevica in Občine ŠempeterVrtojba, na italijanski strani pa območje Občine Doberdob, Sovodnje in
Portomaggiore. Aktivnosti obsegajo obnovo izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv
o zgodovini vodnjakov z definiranjem vodnih učnih poti, organizacijo prireditev
ob vodnjakih ter promocijo, vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo
Ceste vodnjakov.

Anita Manfreda, višja svetovalka za projekte

iz občinske hiše
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Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Predstavitev občinskih svetnikov
Prvo leto delovanja občinskega sveta v mandatu 2010–2014 se počasi izteka. Zato smo
se v tokratni številki odločili, da ljudi, ki v občinskem svetu zastopajo vaš glas in si vsak
na svoj način prizadevajo za kakovostnejše življenje v občini, povprašamo o do sedaj
prehojeni poti in načrtih za naprej. Vsem smo zastavili enaka vprašanja z namenom, da
njihove poglede in delo za skupno dobro spoznate tudi vi.
1. Za vami je (skoraj) leto dni delovanja v občinskem svetu za mandat 2010─2014. Kaj ste kot svetnik/
svetnica uspeli doseči v tem času?
2. Za katere projekte se boste zavzemali v prihodnje? Kaj konkretno je za vas najpomembnejše?
3. Kako sprejemate svoje odločitve? Se pri tem zanašate predvsem na lastno presojo ali se mogoče
(raje) s kom posvetujete?
4. Obstaja kaj, kar bi radi sporočili svojim volivcem, in jim do sedaj niste imeli priložnosti?
5. Kakšen je vaš življenjski moto, ki vas spremlja tudi pri vašem delu?

Jožef Batistič
68 let

Ortopedagog, predmetni učitelj
tehnične vzgoje

potrebno čim prej urediti krožna
križišča.
3. Odločam se samostojno.
Predhodno se seznanim z vsebino
gradiv in predlogov sklepov sej
občinskega sveta, predlogov
komisij in odborov delovnih teles
OS, predlogov svetnikov in za
nove programe pridobim mnenje
občinskega odbora DeSUS ŠempeterVrtojba.
4. Pripravljen sem sprejeti vaše
pobude.
5. Pri odločitvah dobro premisli in
enkrat stori.

Katjuša Bizjak
34 let

1. Podprl sem proračun za leto
2011 in s tem nadaljevanje začetih
in nedokončanih del in projektov
iz prejšnjega mandata občinskega
sveta.
2. Zavzemal se bom, da se v
celoti izvede sprejet program za
proračunsko leto 2011.
Zlasti pa, da se uspešno zaključi
investicija SC Vrtojba, da bo
oskrbnina cenovno dostopna
uporabnikom in da se zagotovi nekaj
varovanih stanovanj za potrebe
naših starejših občanov.
Za potrebe prometne varnosti je

Jesen 2011

2. Vedno sem podpirala vse projekte,
ki so bili vodeni transparentno
in zakonito in so bili dobri za
občanke in občane. Tudi v bodoče
bom podpirala vse dobre rešitve
za spodbujanje gospodarstva in
podjetništva v občini, prizadevala si
bom za pravice občank in občanov
na področju sociale in zdravstva,
ter opozarjala na potrebo po bolj
strokovni, cenejši in uporabnikom
prijaznejši občinski upravi.
3. Vsak mora najprej sam verjeti
lastnim odločitvam in biti pri tem
dosleden, kar pa ne pomeni, da ni
mogoče v posvetu z ostalimi najti
tudi boljše rešitve in jih podpirati.
Nujno je sodelovanje in skupina
nepovezanih svetnikov in svetnic je
v tem mandatu že večkrat dokazala,
da z usklajevanjem različnih
pogledov in stališč nima težav.
4. Ker z opozarjanjem na napake
in nedoslednosti v prejšnjem
mandatu kot svetnica SD nisem
bila uspešna, sem najprej izstopila
iz svetniške skupine SD. Kasneje
sem bila deležna pritiskov, med
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iz občinske hiše

Univerzitetna diplomirana
pravnica

1. Morebitne uspehe bodo presojali
volivke in volivci ob koncu mandata.
Funkcijo članice občinskega sveta
jemljem resno in odgovorno, tako kot
v obeh predhodnih mandatih.
Pri vodenju dveh pomembnih
delovnih teles (Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in Odbora za družbene
dejavnosti – sociala in zdravstvo)
dajem prednost strokovnosti in
poštenosti pred politiko.

vrsticami tudi groženj, kar me je
spodbudilo k temu, da sem izstopila
tudi iz stranke, saj le-ta dokazano:
eno govori, drugo dela. Z željo
po spremembah sem na volitvah
kandidirala na Listi Milana Turka.
Z obžalovanjem ugotavljam, da
zdajšnje občinsko vodstvo ne
izpolnjuje obljub in zavez, na osnovi
katerih je pridobilo zaupanje volivk
in volivcev.
5. V svojem delovanju sledim
prepričanju, da mora tisti, ki se
ukvarja s politiko, svoje znanje in
sposobnosti uporabiti za skupno
dobro, za razliko od tega, čemur
smo na žalost priča vsak dan, da
je politika prevečkrat sredstvo za
osebno promocijo in za doseganje
neposrednih koristi.

Ada Filipič
55 let

Univerzitetna diplomirana
ekonomistka

iz občinske hiše

1. Občinski svetnik zelo težko reče,
da je kaj dosegel popolnoma sam, saj
je delo v občinskem svetu kolektivno
in je za vsako odločitev potrebna
večina. Spadam med svetnike, ki
smo dosegli povečanje sredstev
za spodbujanje gospodarstva,
čeprav sama menim, da bi za ta
namen lahko namenili več. Podala
sem več pobud za rešitev zelo
perečega problema Centra socialnih
dejavnosti, ki pa niso bile sprejete.
Bila sem ena od dveh pobudnic
za vzpostavitev linije mestnega
prometa znotraj naselja Vrtojba in
pogovorov z SGP Gorica za ureditev
lastništva na zemljiščih v Podmarku,
ki so zdaj uspešno sklenjeni za
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stanovalce. Predlagala sem ureditev
prometa v ulici Ivana Suliča, o
kateri se bodo lahko stanovalci
izrekli sami na zboru krajanov, ki
ga bo sklical župan v septembru.
Dosegla sem začetek sodelovanja
stanovalcev z izvajalcem daljinskega
toplotnega ogrevanja v Podmarku in
imenovanje kurilnega odbora, ki bo
na tem področju zastopal interese
uporabnikov ter izdelavo strokovne
analize sistema daljinskega
toplotnega ogrevanja za znižanje
stroškov ogrevanja.
2. V prihodnje bom aktivna pri
reševanju problema Socialnega
centra Vrtojba. Ne bom odstopala
od zahteve, da se cena zniža
in dom upokojencev preuredi
tako, da bo lahko sprejemal tudi
starostnike z demenco. Reševanje
te zavožene investicije, ki ni javnozasebno partnerstvo, ne sme biti
financirano iz proračuna oz. denarja
davkoplačevalcev. Podpiram projekt
turistično-zabaviščnega centra na
MMP Vrtojba, saj to pomeni nova
delovna mesta v naši občini in
pomeni začetek izgradnje turistične
destinacije Vrtojba. Za povečanje
varnosti naših otrok in družin bom
predlagala ureditev parkirnih mest,
cestišč in pločnikov povsod tam,
kjer je to potrebno ter prometa
pred osnovno šolo. Vztrajala bom
z zahtevami za racionalizacijo dela
občinske uprave in povečanje njene
strokovnosti, za zagotovitev sredstev
za neprofitna stanovanja za mlade
družine, za povečanje sredstev za
letovanje otrok in druge naloge iz
programa neodvisne liste Skupnost.
3. Svoje odločitve sprejemam po
posvetovanju s člani neodvisne
liste Skupnost in skladno z njenim
programom. Naše vodilo so koristi
za vse ljudi v občinski skupnosti.
Prepričana sem, da bi morala biti
občinska uprava bolj odločna in
strokovna in narediti več, zavedam
pa se tudi, da so volitve mimo in
je zdaj čas za resno delo. Koliko
mojih predlogov bo sprejetih, je
odvisno predvsem od župana in
občinskih svetnikov, zato pričakujem
sodelovanje, ki bo temeljilo na
argumentih.
4. Občanke in občane želim
poprositi za pomoč, naj , če to želijo,
članom naše liste ali meni osebno
sporočijo svoje želje in potrebe ali pa
samo svoja mnenja glede aktualnih
dogajanj v naši občini.

5. Če je življenjski moto to, da je
potrebno delati skrbno in pošteno in
pri tem ne škodovati drugim, potem
je to moj odgovor na to vprašanje.

Darjo Fornazarič
60 let

Elektrodelovodja

1. V prvi četrtini mandata sem se po
eni strani trudil reševati nekatere
ne najbolje zastavljene projekte v
teku, po drugi strani pa vpeljati
povezovalni duh med svetnike in
širšo skupnost.
Za mano je več kot dvajset let
zavzemanja za boljše pogoje življenja
naših občanov. V vsem tem času smo
veliko premikali in tudi marsikaj
premaknili. Vesel in ponosen sem, da
smo si uspeli priboriti našo občino,
kar je bil in je bistven pogoj za
hitrejši razvoj Vrtojbe in Šempetra.
2. Tako kot do sedaj se bom tudi v
bodoče zavzemal za vse projekte, ki
bodo prinašali skladen razvoj obeh
krajev.
3. Ker sem po naravi odprt človek, se
zelo veliko pogovarjam z različnimi
ljudmi. Na podlagi različnih
informacij so moje odločitve
mešanica izkušenj, preudarnosti in
dobronamernosti.
4. Vsem volivkam in volivcem bi rad
sporočil, da razdeljenost na naše in
vaše največkrat škoduje nam vsem.
Če nam z zgledom ponovno uspe bolj
združiti ljudi, bom zelo zadovoljen.
5. Sem realist s pozitivno
naravnanostjo. Moj moto je strpnost
in pogled v prihodnost.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Radoš Frančeškin
49 let

Elektrotehnik energetik

vsebin in programov v Mladinski
center v Vrtojbi ter si prizadeval
za čimprejšnje ponovno odprtje
trgovine z živili v Vrtojbi.

3. Pri sprejemanju odločitev se
zanašam na lastno presojo, sem
pa vedno pripravljena prisluhniti
različnim mnenjem.

3. Odločitve sprejemam izključno
s posvetovanjem s poznavalci
določenega področja. Politika ali
osebni interesi na moje odločitve
nimajo nikakršnega vpliva. Prisegam
na timsko delo.

4. Priložnosti za srečanja v naši
občini je veliko, zato lahko pogosto z
vsemi volivci in občani osebno
komuniciram.

4. Občankam in občanom bi želel
sporočiti, da me tako kot doslej,
lahko kontaktirajo kadarkoli. Še
posebej, v zvezi s prej omenjeno
problematiko. Z veseljem se bom
odzval.

5. Pri delu me spremlja predvsem
vztrajnost in disciplina.

Karmen Gerbec
50 let

Nepremičninska posrednica

5. Da se človek ukvarja le z delom in
rešuje problematiko na področju, ki
ga pozna in obvlada.

Tjaša Frelih

2. V prihodnje bo moja naloga
predvsem spremljanje izgradnje
komunalne infrastrukture, torej
projekti, ki se vežejo na čistilno
napravo, elektrifikacijo v občini
(Opekarniška cesta in Čuklje, spodnji
del Vrtojbe in trg Ivana Roba).
Skupaj z društvom GAS nameravam
obiskati Ministrstvo za kmetijstvo v
zvezi z umestitvijo motokros proge v
prostorski plan. Kot sem že omenil,
bom pozorno spremljal vključevanje

Jesen 2011

31 let

Univerzitetna diplomirana
komunikologinja

1. To je moj prvi mandat v
občinskem svetu. Kot občinska
svetnica se zavzemam za to, da so na
sejah občinskega sveta sprejete dobre
odločitve, ki omogočajo kvalitetnejše
življenje našim občanom.
2. Zavzemala se bom predvsem
za investicijske projekte, ki bodo
generirali delovna mesta in našemu
okolju povečali dodano vrednost.
Tovrstni projekti pomenijo tudi širši
razvoj občine. S svojim delom v
občinskem svetu poskušam vplivati
na to, da se izboljšajo življenjski
pogoji za vse prebivalce naše občine,
to je zame tudi najpomembnejše.

1. Delo svetnika v občinskem svetu
naj bi bilo timsko, zato je neumestno
vprašanje, kaj sem dosegla sama. Če
izpostavim aktivnosti, pri katerih
sem imela večjo vlogo, bi navedla:
- uspela sem se dogovoriti z
likvidacijskim upraviteljem
SGP Gorica, ki je v nepravdnem
postopku pred okrajnim sodiščem
pripoznal zahtevek za določitev
funkcionalnega zemljišča k
stanovanjskim blokom v naselju
Podmark. Gre za 17.000 m2 zemljišča
(parkirni postori, del kolesarske
steze, intervencijske poti, zelenice,
trafo postaja, ekološka otoka in
otroško igrišče). Spori zaradi lastnine
navedenega zemljišča med Občino,
stanovalci naselja Podmark in SGP
Gorica trajajo že več kot 5 let.
- ena od mojih prvih pobud pa je bila
tudi ureditev mestnega avtobusnega
prometa med Šempetrom in Vrtojbo
in sicer tako, da bi avtobus vozil tudi
skozi naselja Pod Lazami, Čuklje in
Griči. V zaključni fazi so dogovori s
podjetjem Avrigo, za dodatne vožnje
mestnega avtobusa, ki pa naj bi po
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iz občinske hiše

1. V zadovoljstvo mi je, da so bili
s strani župana v večini podprti
predlogi in pripombe, ki sem
jih posredoval pri sprejemanju
proračuna za leto 2011. To so
predlogi, ki se vežejo na komunalno
infrastrukturo v občini, na
investicije in idejne projekte, vezane
na prejšnje mandate. Še naprej
si bom prizadeval za umestitev
motokros proge v prostorski plan ob
čistilni napravi, da se ohrani vsaj na
tem nivoju oziroma se še nadgradi.
Zelo pomembna je tudi dejavnost
ter kakovosten program za otroke
in mlade, v mislih imam predvsem
novi Mladinski center in dogajanje
na projektu Gas poletje (MMP).
Največ časa v tem mandatu sem
posvetil dokončanju projekta obnove
ulic v Vrtojbi iz prejšnjega mandata,
sodeloval pri urejanju elektro
infrastrukture na trgu Ivana Roba
in ob novem Socialnem centru v
Vrtojbi. V zadnjem času sem precej
aktiven (skupaj z iniciativnim
odborom) v prizadevanjih za
ohranitev trgovine z živili v Vrtojbi.

novem, uporabnikom bolj prijaznem
urniku, vozil tudi skozi naselje Pod
Laze.
- bila sem med tistimi svetniki, ki
so zahtevali, da se v proračunu
nameni več denarja za spodbujanje
gospodarstva v občini, to nam je s
sprejetim popravljenim proračunom
le delno uspelo.
2. Vsekakor je to dokončna
ureditev pripadajočega zemljišča
k posameznim stanovanjskim
blokom in določitev javnega dobra
v naselju Podmark ter ureditev
prometa skozi to naselje. Ena
izmed mojih prioritetnih točk pa
je tudi gradnja čistilne naprave,
ureditev pokopališča v Šempetru,
v Vrtojbi pa ureditev trga skupaj z
danes tako bolečo problematiko trgovino. Najpomembnejše pa je v
občino pripeljati čim več uspešnih
podjetij in poskrbeti, da mladi v
občini ostanejo. Sprejetje občanom
prijaznega OPN-ja bi k temu gotovo
pripomoglo. Zavedam pa se, da
so pred nami še problemi ZIC-a
in KŠTM-ja, ki nikakor ne morejo
čakati.
3. O vseh pomembnih odločitvah si
ustvarim svoje mnenje, velikokrat
tudi na podlagi informacij, ki sem
si jih morala sama priskrbeti. Pri
končnih odločitvah pa je zame
pomemben tudi “glas ljudstva” - to
je mnenje, ki ga imajo občani o
določeni stvari.
4. Če vas kje čevelj žuli, mi povejte
in potrudila se bom, da vas ne bo
več tiščal. Seveda v mejah svojih
zmožnosti.

iz občinske hiše

5. Problemi so zato, da jih rešujemo,
čim prej jih rešimo – tem lažji in
manj obremenjujoči so.

Bogdan Kragelj
63 let

Socialni delavec/višja

5. Nimam citata, ki bi ga predstavil
kot svoj življenjski moto. Trudim pa
se, da me pri delu vodijo občutek
za poštenost, prednost splošnih
interesov pred zasebnimi, občutek
odgovornosti za sprejete odločitve.

Klavdij Lasič
49 let

Strojni tehnik

1. Delo občinskega sveta v tem
prvem letu delovanja ocenjujem kot
uspešno in tako ocenjujem tudi svoje
delovanje v tem organu.
2. V občinski svet sem bil izvoljen
na Listi Milana Turka in sem
zavezan programu, ki ga je ta lista
pred volitvami predstavila volivcem.
Pri tem pa bi posebej izpostavil
več kot 30 let staro vprašanje
razširitve pokopališča v Šempetru
z ureditvijo poslovilne vežice. Ob
tem projektu se vse to obdobje kaže
moralno sporno ravnanje nekaterih
ljudi, ki so bili kakor koli vpleteni
v to zgodbo. Upam, da bo v našem
mandatu narejen ključen premik.
3. Kot svetnik moram delovati v
dobro občine in občanov, pri tem
mi pomagajo znanje in izkušnje, ki
jih imam. To večkrat ni dovolj in se
moram posvetovati z ljudmi, ki jim
zaupam. V prvi vrsti moje zaupanje
uživa župan Milan Turk. Omeniti
pa moram tudi nujnost usklajevanja
in sklepanja kompromisov, ker je
občinski svet (16 članov) zelo pester
glede sestave (7 strank in list).
4. Mislim, da so volivci dobro
informirani o vsem, kar se dogaja
v naši občini. Informiranje javnih
medijev ocenjujem kot kvalitetno.
Sam pa si nisem predstavljal, da je
problematika Doma upokojencev
v Vrtojbi tako težka in že v startu
morda usodno zavožena. Z
odgovornostjo za to pa ni mogoče
obremenjevati samo župana v

12

predhodnem obdobju, ampak tudi
svetnike, ki so njegov program
nekritično podpirali.

1. Želja se mi je izpolnila in v tem
mandatu sodelujem v Komisiji
za gospodarstvo, ter za okolje in
prostor. To sta zelo pomembni
komisiji za napredek in celovito
ureditev občine.
2. Prizadevam si, da naredimo
pločnik, kolesarsko stezo in
razsvetljavo na delu Žnidarčičeve
ulice od marketov do tehničnih
pregledov. Del te ulice in sicer hiše
ob meji in še dve gospodinjstvi
ob sami glavni cesti so brez
kanalizacijske povezave, zato si
bom prizadeval, da bo do povezave
čim prej prišlo. V svetu si tudi
prizadevam, da področje civilne
zaščite in vse službe, povezane z njo,
dobijo v proračunu dovolj sredstev
za njihovo nemoteno delovanje.
Želim, da bi v občino pritegnili
čim več samostojnih podjetnikov,
podjetij, trgovin in vse, kar prinaša
nova delovna mesta. Več kot bo
tega, bolje bomo živeli občani in pa
občina sama.
3. V svetu sodelujem kot član
svetniške skupine SD, v okviru

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

katere skupaj z ostalimi svetniki SD
razpravljamo o ključnih vprašanjih,
katere potem potrdimo ali ne na
občinskem svetu.

vseh občanov, ki mi svoje pobude,
predloge podajo osebno ali v pisni
obliki. Moje odločitve so vedno
usklajene s širšo ekipo.

4. Mislim, da smo se v predvolilnem
obdobju dovolj dobro predstavili
volivcem, sem pa vedno na
razpolago, da odgovorim na kakšno
vprašanje ali posredujem občinskem
svetu predloge in želje naših
občanov.

4. Zaradi slabega vodenja občinske
uprave se naša težnja po boljšem
vodstvu in vodenju občine nadaljuje
z nezmanjšano vnemo. Moje
sporočilo je zagotovilo za naprej, da
bomo vztrajali do dosega cilja.

5. Priti zmeraj do cilja, pa čeprav z
glavo skozi zid.

5. V politiki je potrebno delovati
pošteno, korektno, učinkovito in za
vse ljudi, ki živimo na tem področju.

Aljoša Makovec

Humbert Zvonko Mavrič

44 let

68 let

Komercialist (VI)

Učitelj strokovnih predmetov,
upokojenec

šibkejšim občanom.
3. Veliko sem v stiku z občani, tako
mladimi, kot tudi s srednjo in starejšo
generacijo, zato jim znam prisluhniti
in njihove ideje in želje prenesti
naprej.
4. Dobro poznam šolstvo, ker sem na
srednji šoli učil skoraj štirideset let,
se ukvarjal s športom in kulturo. Sem
dolgoletni član Sveta OŠ Ivana Roba
Šempeter in član upravnega odbora
VIRS-a. Poznam vsa društva v naši
občini in njihovo delovanje. Poleg
tega sem član Upravnega odbora
Društva upokojencev Šempeter in
član Krajevnega odbora zveze borcev
za vrednote NOB ter član Nadzornega
odbora Turističnega društva občine
Šempeter-Vrtojba. S svojim aktivnim
delovanjem in sodelovanjem želim še
naprej delati v korist vseh občanov.
5. Z vsakim občanom sem pripravljen
na razgovor, kajti cenim družbo,
kjer se krešejo mnenja, saj je moj
življenjski moto: “V družbi, kjer
vsi enako mislijo, ne misli nihče”.
Zato, ker mi je ena največjih vrednot
predvsem svoboda, mi je všeč tudi
rek: “Odpuščaj in ne sovraži, če hočeš
biti svoboden”.

Marija Osvald
64 let

2. Zavzemal se bom in podpiral
vse projekte, ki imajo gospodarski
doprinos in so hkrati splošno koristni
vsem prebivalcem naše občine.
Veliko energije bom vložil, da se
bo področje MMP Vrtojba ustrezno
umestilo v prostor z infrastrukturo in
dejavnostmi, ovrednoteno z visoko
dodano vrednostjo.
3. Svoje odločitve, ki jih zagovarjam
kot svetnik na OS, so plod širšega
odločanja in razprav, ki jih lahko
vsak občan uveljavlja pri razpravah
na sejah izvršilnega odbora SDS
Šempeter-Vrtojba. Poleg tega
prenašam na občinski svet pobude

Jesen 2011

1. V občinskem svetu sem že od
leta 2002. Več kot pet let sem bil
podžupan. Tako kot doslej, se bom še
naprej posvečal področju družbenih
dejavnosti: šolstvo, kultura, šport in
sociala.
2. Kot predsednik Sveta Zavoda
za izgradnjo socialnega centra v
Vrtojbi (ZIC) se ves čas trudim,
da bo dom upokojencev, ki bo
zgrajen v septembru, za uporabnike
prijazen in bo prišlo do najema s
strani DU Nova Gorica. Predvsem
pa naj bi bila cena za oskrbovance
sprejemljiva. Kot svetnik sem si in si
bom prizadeval za ohranjanje in dvig
kakovosti predšolske vzgoje, šolstva,
za občino brez mladih odvisnikov.
Pozitivno bom skušal vplivati na tiste
odločitve, ki bodo zagotavljale lepo
jesen življenja starejših občanov.
Ne nazadnje pa je bila in je moja
skrb vpliv na zagotavljanje boljših
življenjskih pogojev socialno

1. Za mano je že en mandat članstva
v občinskem svetu. Vedno sem
podpirala razvojno naravnane
projekte. Tudi v tem mandatu
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1. Na vseh dosedanjih sejah sem
predlagal različne pobude, ki so
bile po večini pozitivno sprejete
in obravnavane. Vse pobude so
se nanašale za dobrobit občank in
občanov naše občine na različnih
področjih.

Višja predavateljica v pokoju,
doktorica znanosti (s področja
agroekonomije in funkcionalne
hrane)

sem doslej delovala tako, da sem
podpirala že začete projekte, ki
so v občinskem planskem načrtu.
NSi, stranka, ki jo v občinskem
svetu predstavljam, nima poslanske
skupine, je pa to stranka slovenske
prihodnosti, zato strpno podpiram
vse pripombe in ideje kolegov
svetnikov, ki so razvojno naravnani.
Posredujem želje mojih volivcev
in občank ter občanov, ki se name
obrnejo.
2. V težkih gospodarskih razmerah je
v občini celo vprašljivo dokončanje
vseh investicij, ki smo si jih zastavili
in podprli. Poklicna etika mi nalaga
skrb za kmetijski prostor in za tiste,
ki se s to panogo profesionalno ali
dopolnilno ukvarjajo. ŠempetrskoVrtojbenska občina ima svojo
“srebrnino” v polju, ki je pokrito
z “namakanjem”, čeprav ta sistem
oskrbe z vodo v zadnjem času slabo
deluje. Polje žal ni izkoriščeno, da
o novih tehnologijah in dodani
vrednosti sploh ne govorimo. V
projektu rajonizacije je to polje
namenjeno vrtnarstvu. Prizadevala
si bom, da bi zelenjava s tega
območja dobila svojo blagovno
znamko in dodano vrednost z
nazivom funkcionalna hrana. Nisem
namreč malo truda vlagala, da je
na naše območje (Križcijan) prišla
Biotehniška fakulteta, ki naj bi
kmetom naše občine posredovala
nove tehnologije tudi s področja
zelenjadarstva.

iz občinske hiše

3. Pri običajnih, tekočih zadevah
se odločam individualno: pri
odločanju o zadevah, ki imajo
lahko dolgoročne “posledice”, pa se
vsekakor posvetujem pri zadevnih
strokovnjakih in opremljena z
razlago, želim soglasje svojih
volivcev, včasih tudi stranke (NSi), ki
jo predstavljam v občinskem svetu.
4. Delo v politiki, kjer sodelujem že
od ustanovitve naše države, bodisi
na državni ravni kot bivša prva
nadzornica Sklada KZG RS in tudi
v občinskem svetu, je vedno hoja po
robu. Vsekakor je stvar izkušenj in
strategije poskušati ne le predvideti
tok političnih dogodkov, ampak temu
tudi slediti in skladno z etičnimi
načeli usmerjati posamezne poteze.
5. Misli na prihodnost in usmerjaj
svojo energijo v ustvarjalnost!

Barbara Pavlin
42 let

Poslovna sekretarka (VI)

5. Kjer je volja, tam je pot, saj je vsak
dan nov dan.

Borut Šinigoj
46 let

Diplomirani ekonomist

1. Po skoraj letu dni delovanja v
občinskem svetu, lahko rečem, da
se aktivno udeležujem občinskih
sej in spremljam dejavnosti v naši
občini. Veseli me, da je sestava
občinskega sveta razgibana, saj se na
tak način izražajo različni pogledi in
demokratično delovanje v občinskem
svetu.
2. Zelo obširno vprašanje, zato bom
izpostavila dva meni ljuba projekta,
za katera menim, da sta v naši občini
potrebna:
- projekt tržnica, ki lahko nudi
priložnost za dodaten zaslužek in
promocijo kmetom;
- brezplačno počitniško varstvo
otrok med poletnimi počitnicami,
namenjeno otrokom od 1. do 4.
razreda osnovne šole, s katerim
je otrokom omogočeno varno in
zabavno preživljanje počitnic.
3. Svoje odločitve sprejemam
tako, da upoštevam vse dejavnike,
ki prispevajo k temu, da je naša
občina živa in se razvija. Menim, da
vse, kar je pozitivno med različno
mislečimi, je potrebno upoštevati
in s povezovanjem priti do skupnih
dosežkov. Podpora gospodarstvu,
ustvarjanje pogojev za njegovo
uspešnejše delovanje in hkrati
zagotavljanje kvalitetnejših pogojev
za življenje krajanov in krajank je moj
cilj in namen.
4. Vsem, ki živijo in delajo v občini
Šempeter-Vrtojba, bi rada sporočila,
da je pomembno in dobrodošlo, da
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z aktivnim prispevanjem civilne
družbe pripomorejo k napredku v
družbi od kulture do gospodarstva.

1. Pri svojem dosedanjem delu
v občinskem svetu sem podajal
vprašanja, ki so se nanašala predvsem
na razjasnitev financiranja določenih
projektov ter pobude, ki bodo
omogočale spodbujanje gospodarske
dejavnosti oziroma olajševale zagon
in delovanje novih gospodarskih
subjektov.
2. V prihodnje se bom kot ekonomist
zavzemal predvsem za projekte s
področja gospodarstva, obenem pa
tudi za tiste s področja zdravstva,
socialnega varstva, infrastrukture
in okolja. Pri tem bom posebno
pozornost namenil uveljavljanju
enakih možnosti za vse udeležence.
3. Pred sprejemom dokončne
odločitve se vsakokrat posvetujem z
ljudmi, ki mi lahko podajo ustrezne
informacije. Ker sem član Slovenske
demokratske stranke, imajo zelo velik
vpliv na moje odločitve tudi sklepi
izvršilnega odbora SDS ŠempeterVrtojba, kjer obdelamo vso tekočo
problematiko v naši občini in se do
nje opredelimo.
4. Ob tej priložnosti bi svojim
volivkam in volivcem rad sporočil,
da naši občini primanjkuje idej in
aktivnosti za okrepitev kvalitetne

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

gospodarske dejavnosti. Le z večjo
zavzetostjo na tem področju lahko
pričakujemo izboljšanje življenjske
ravni v našem okolju.
5. Za doseganje uspehov sta potrebna
trud in vztrajnost, če pa je prisoten še
talent, je pot do cilja še lažja.
V slogi je moč, zato je bolj modro
pomagati si in sodelovati, kot pa
metati si polena pod noge. Le tako se
ne zapravljata prepotrebna energija
in čas.

Dragan Valenčič
59 let

Ekonomist

in usklajen razvoj obeh krajev
in dvig bivanjskega standarda,
za nadaljevanje vseh programov
na področju varstva starejših, za
vključenost mladih v družbo in
zagotavljanje čim boljših pogojev
za njihov razvoj. Prav tako se bom
zavzemal za ustvarjanje čim boljših
pogojev za ekonomski napredek
in razvoj občine. Poleg obstoječih
investicij v teku bom še posebej
podpiral prenovo Vrtojbenske
ulice v Šempetru, gradnjo čistilne
naprave v Vrtojbi s prenovo
Ulice IX. septembra, razširitev
pokopališča v Šempetru in vse ostale
infrastrukturne investicije, ki bodo
pripomogle k boljši urejenosti in
lepšemu videzu naših dveh krajev.
Prav tako bom podpiral razrešitev
prostorskih problemov Glasbene
šole, ureditev večnamenskega
mladinskega poligona na MMP
Vrtojba, ureditev motokros proge
na obrobju gramoznice v Vrtojbi in
dokončno ureditev domskega varstva
za starejše.
3. Odločitve sprejemam po preudarku
na podlagi znanj in izkušenj. Če sem
v dilemi, se posvetujem.

2. Skladno s programom SD in
bogatimi predhodnimi izkušnjami
se bom zavzemal za enakomeren

Jesen 2011

5. Delaj dobro in pošteno, da bo
spanec vedno miren. V politiki sem
dolga leta zato, da nekaj dobrega
naredim, je del mojega poslanstva,
politika pri meni ni sredstvo
za materialno preživetje ali za
izboljšanje standarda. Če bi bilo temu
tako, potem postaneš ujetnik politike.
Sam bi ukinil nagrade občinskim
svetnikom – delati bi morali izključno
volontersko!

33 let

Profesorica angleščine in
italijanščine

1. Podpiram vse občinske projekte
in pobude, za katere menim, da
predstavljajo največjo korist za
občanke in občane in so v skladu z
osebnimi načeli kot tudi s programom
svetniške skupine Socialnih
demokratov.
2. Kot članica Odbora za socialo
in zdravstvo, Odbora za šolsko,
predšolsko varstvo, kulturo in šport
ter Komisije za mednarodne odnose
se bom še naprej zavzemala tako za
kvalitetno javno zdravstvo kot tudi
za kvalitetno primarno izobraževanje
in predšolsko vzgojo v vrtcih ter za
razumne cene vrtcev. Zavzemala se
bom tudi za razpoznavnost občine
izven meja Slovenije.
3. Ko sprejemam odločitve, se
zanašam predvsem na lastno
presojo; cenim pa tudi dejstvo, da se
lahko v zvezi z vsako problematiko
posvetujem s svojimi svetniškimi
kolegi, županom in drugimi
zaposlenimi na Občini.
4. Prizadevam si, da bo naša
občina tudi v prihodnje prijazno
in spodbudno okolje, ki bo nam,
občankam in občanom, omogočilo
kakovostno življenje in delo.
5. “Resnica” ni v zgodbah, ki
jih pripovedujemo o nas samih;
“Resnica” je tam zunaj, v naših
dejanjih.
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1. V veliko zadovoljstvo mi je, da sem
kot bivši župan občine nasledniku
zapustil urejeno in dobro stoječo
občino, še posebej z vidika urejenih
financ (1,8 mio EUR na računu)
in kvalitetne občinske uprave. Da
je temu tako, se vidi v tem, da nov
župan in občinski svet nadaljujejo
vse investicije, začrtane in začete
v mojem mandatu. Prav tako nov
župan v ničemer ni spremenil
sestava občinske uprave in civilne
zaščite, razen tajnika. Uspehi
občine v tem obdobju so odraz
sprejetega proračuna, ki je sledil
smelo zastavljenim investicijam
iz preteklega obdobja, za katere
smo uspeli pridobiti tudi evropska
sredstva. Ker se struktura financiranja
dejavnosti v novem proračunu
v primerjavi s predhodnimi ni
spremenila, je to le potrditev mojega
dobrega dela v preteklosti.

4. Rad bi jim povedal, da ne
obžalujem nič, kar sem v preteklosti
kot župan morda na prvi pogled
naredil narobe za dosego cilja. Delal
sem izključno v interesu občine in
občank in občanov in tako bom delal
tudi v bodoče.

Polona Žigon

Program Svit rešuje življenja –
lahko ga reši tudi vam!
Rak na debelem črevesu in danki je zahrbten tihi morilec, ker se bolezen dolgo razvija
brez očitnih bolezenskih znakov. Za to obliko raka letno zboli več kot 1400 ljudi, več
kot polovica pa jih tudi umre. Če bi se vabilu v presejalni Program Svit odzvalo vsaj 70
odstotkov ljudi, bi se smrtnost zmanjšala skoraj za polovico, številnim bolnikom pa bi bilo
zaradi pravočasnega zdravljenja prihranjenega veliko trpljenja.
V okviru občinskega praznika je
Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica skupaj z Občino ŠempeterVrtojba prebivalcem občine
predstavil preventivni program
zgodnjega odkrivanja raka debelega
črevesa in danke Svit, ki se pri nas
izvaja že od druge polovice leta 2009.

večina zdravstvenih domov v
Sloveniji. Najpogostejše je v uporabi
testiranje z gvajakom, ki pa je mnogo
manj specifično in manj zanesljivo.
Zato je zelo narobe, če pacienta,
ki ima v Programu Svit pozitiven
test, zdravnik pošlje na ponovno
testiranje v zdravstveni dom in ga ne

napoti nemudoma na kolonoskopijo.
Prvič ni nujno, da polip (ali kaj
drugega) v črevesu krvavi stalno.
Drugič pa je Svitov FOBT test zelo
natančen in mu je treba zaupati”, še
zaključuje Svetelova.
Na Inštitutu za varovanje zdravja
zato svetujejo, da se nanj čim prej

Ta tiha in zahrbtna bolezen je
ozdravljiva, vendar le, če jo
odkrijemo in zdravimo v zgodnji
razvojni fazi. V okviru nacionalnega
Programa Svit, ki poteka tudi v
naši občini, imate sedaj odlično
priložnost, da se odzovete vabilu za
sodelovanje v programu, ki ste ga
(ali ga še boste) na dom prejeli vsi
tisti, ki imate urejeno zdravstveno
zavarovanje in ste stari od 50 do 69
let.
Kaj je Program Svit in kako poteka

dobro je vedeti

Program Svit je državni program
presejanja in zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb in raka na
debelem črevesu in danki. V kolikor
sodite v zgoraj omenjeno starostno
skupino, ste tudi sami po pošti prejeli
vabilo za sodelovanje v programu,
ki je za udeležence brezplačno.
Programu sta priloženi knjižica z
razlago in izjava. Z izjavo namreč
potrjujete, da želite sodelovati v
programu, na podlagi te izjave vam
nato iz centralne enote programa
Svit pošljejo komplet dveh testerjev,
s pomočjo katerih odvzamete dva
vzorca blata, ki ju po pošti pošljete v
laboratorij Programa Svit. Tu vzorce
blata analizirajo s tako imenovanim
imunokemičnim FOBT testom, ki z
veliko zanesljivostjo odkrije prikrito
krvavitev v blatu, ki je lahko znak,
da se v vašem črevesu dogajajo
bolezenske spremembe. Marjeta
Keršič Svetel iz Programa Svit pravi,
da “je test FOBT v Programu Svit
bistveno bolj natančen od običajnih
testov FOBT, kakršne uporablja
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Šempetrska prireditev je bila dobro obiskana. Za zelo dobro se je izkazala
povezava z Rdečim križem (merjenje krvnega sladkorja in pritiska). S stojnico,
kjer je predstavil svojo dejavnost, pa je sodeloval tudi Šent.

Strokovnjaki Programa Svit so z razlago in nasveti pomagali pri odpravi
morebitnih strahov in zadreg pred tem delom telesa in boleznijo.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

odzovete in se vključite v Program
Svit ter opravite test, tudi če se
počutite popolnoma zdravi. Bolezen
se namreč lahko dolgo časa razvija
zelo potuhnjeno, brez očitnih znakov,
zato mnogokrat šele zelo pozno
ugotovimo, da je v našem črevesu
nekaj narobe.
Kako je z odzivnostjo v Občini
Šempeter-Vrtojba
Občina Šempeter-Vrtojba je odigrala
pomembno vlogo, saj se je skupaj
z Zavodom za zdravstveno varstvo
Nova Gorica intenzivno zavzela za
osveščanje svojega prebivalstva. To
dokazujejo tudi statistični podatki, ki
za leto 2010 kažejo, da je med vsemi
občinami v zdravstveni regiji Gorica,
ravno naša občina dosegla najvišjo
odzivnost ciljne populacije:
67,13 % (moški 61,82 %; ženske

po vnaprej določenem razporedu,
ki ga izpiše računalnik na podlagi
datumov rojstva. Povprečno je
dnevno poslanih 1500 vabil in prav
toliko opomnikov. Po vsej Sloveniji
so “razporejena” enakomerno.
Konkretnih podatkov po občinah ni,
ker se spremlja predvsem odzivnost za vabljenje namreč skrbi avtomatski
sistem, ki sporoča stanje izvajanja
vabljenja na državni ravni, ne pa po
občinah.
Program Svit je za udeleženca
povsem brezplačen. Zavedati pa se
moramo, da pri samem izvajanju
programa nastajajo stroški, ki niso
zanemarljivi. Keršič Svetelova
nam je še povedala, da se je modro
odzvati že ob prvem vabilu, saj se
tako izognemo nepotrebni birokraciji,
prej pridemo na zdravljenje, v kolikor
je to potrebno, in nenazadnje tudi
sami prispevamo k zmanjšanju
nepotrebnih stroškov, ki so povezani
s ponovnim vabljenjem.
Stroški postopka:
•

Obiskovalcem dogodka je bil na
ogled napihljiv anatomski model
debelega črevesa. S sprehodom
skozi model so zainteresirani lahko
spoznali notranjost črevesa in možne
spremembe.

Visoko število vabljenih in
neposredni stroški postopka
Vabila v Program Svit se pošiljajo
ves čas enakomerno. Obseg poštnega
prometa Programa Svit je ogromen
- vsaki dve leti je povabljenih okoli
560 000 oseb. Letno je poslanih
230 000 prvih vabil, potem pa še
ponovna vabila (opomnike) tistim,
ki se prvič ne odzovejo. Vabila se
pošiljajo vse delovne dneve v letu
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Oseba s pozitivnim FOBT je
nato napotena na kolonoskopijo.
Cena slednje se giblje od 46 do
275 eurov, odvisno od tega, kako
uspešna je preiskava in kakšne
so najdbe. Zaključimo lahko, da
oseba s pozitivnim testom FOBT,
ki se ni držala terminov (in je
dobivala opomnike), z opravljeno
terapevtsko kolonoskopijo in
pregledanim materialom s strani
patolohistologa, stane približno 400
EUR. “Opozoriti je potrebno, da
ljudje s tem, ko se ne odzovejo na
vabilo v program takoj in jih je treba
ponovno vabiti, da površno izvajajo
posamezne korake (na primer
izgubljajo ali uničijo testerje, ne
pridejo na kolonoskopijo), povzročajo
stroške in zdravstveni zavarovalnici
precej resno škodo”, še dodaja
Svetelova.

Da je Program Svit za nekatere
dejansko darilo, dokazujejo tudi
mnogi posamezniki, ki so preboleli
raka na debelem črevesu, ki je bil
odkrit ravno s pomočjo Programa
Svit. Redki pa so tisti, ki so se
opogumili in o tej bolezni tudi
javno spregovorili. Svojo dragoceno
izkušnjo nam je zaupala gospa
Marija – Lili Gričar. Kot pravi sama,
se je odzvala zgolj iz vljudnosti,
kot se človek odzove prijaznemu
povabilu. Počutila se je popolnoma
zdravo, še pomislila ni, da bi sploh
lahko bilo kaj narobe. Pravi, da je
vseskozi živela zdravo življenje, se
zdravo prehranjevala in bila telesno
aktivna, zato jo je pozitiven rezultat
iz Svita presenetil. Na pregledu pa so
jo besede zdravnika “Zelo ste bolni.
Zelo, zelo ste bolni”, močno šokirale.
Na ekranu je zagledala napis “sum
na karcinom”, to pa jo je dokončno
udarilo ob tla. Svet se ji je podrl pred
očmi, v mislih se je poslavljala od
svojih najdražjih. Skoraj bi obupala,
se sprijaznila z usodo, vendar so
ji domači ves čas stali ob strani in
jo spodbujali. Gospa Marija je bila
nato uspešno operirana, sedaj ni niti
sledu več o kakršnikoli bolezni. Pravi,
da ji je povabilo s Programa Svit
rešilo življenje. Še več: na podlagi
te izkušnje je Gričarjeva postala ena
izmed ambasadork Programa Svit,
ker želi s svojo zgodbo pomagati k
lažji odločitvi tistim, ki dvomijo o
izredni pomembnosti sodelovanja v
programu.
Vsi, ki ste prejeli vabilo, se odzovite,
v kolikor tega še niste storili. Ne
oklevajte, znebite se predsodkov
in sprejmite “darilo”, ki vam ga
ponujajo. Mogoče ste ravno vi tisti,
ki vam bo vključitev v Program Svit
rešila življenje. Gospe Mariji ga je.

Barbara Skorjanc
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72,10 %), visoka pa je tudi v
primerjavi z ostalimi občinami v
Sloveniji. Kljub relativno visoki
odzivnosti pa s prispevkom želimo
spodbuditi vse tiste, ki se iz različnih
razlogov morda še niste odzvali
povabilu. Prav tako apeliramo na
svojce, da svoje bližnje motivirajo
in jim pomagajo, da premagajo
morebiten strah in zadrege ter se
vključijo v program.

•

oseba ima negativen FOBT:
(kratica izhaja iz angleščine
“Faecal occult blood test” in
pomeni test na prikrito kri v
blatu), od 8 EUR do 17 EUR
(stroški vabljenja in testa FOBT),
oseba ima pozitiven FOBT:
od 24 EUR do 34 EUR
(vključen strošek zdravila
za čiščenje črevesa in
korespondenca s pacientom in
kolonoskopskimi centri).

Izkušnja gospe
Marije – Lili Gričar

Biološki odpadki:
kompostiranje ali ločeno zbiranje
V skladu z državno Uredbo o
ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom je moral izvajalec
javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov najkasneje do 30. junija
letos vzpostaviti ločeno zbiranje
biorazgradljivih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada. Po
uredbi je prepovedano mešanje
biorazgradljivih odpadkov z drugimi
vrstami odpadkov, ki nastajajo v
gospodinjstvu. Povzročitelji teh
odpadkov morajo prednostno
poskrbeti za hišno kompostiranje
teh odpadkov, v kolikor te možnosti
nimajo, pa jih morajo ločeno
prepuščati izvajalcu javne službe, v
za to namenjenih zbirnih posodah.
Kaj so biološki odpadki in kako
ravnati z njimi?

dobro je vedeti

Biološki odpadki vsebujejo organske
snovi, ki se na zraku ali tudi brez
njega razkrajajo oziroma razgradijo.
Predstavljajo več kot 30 % mešanih
komunalnih odpadkov in povzročajo
veliko negativnih vplivov na okolje.
Delež biorazgradljivih odpadkov
v komunalnih odpadkih lahko
zmanjšamo predvsem z intenzivnim
ločenim zbiranjem tovrstnih
odpadkov na izvoru in z ustrezno
predelavo. Najenostavnejši
način obdelave ločeno zbranih
biorazgradljivih odpadkov je
kompostiranje, katerega produkt
so nove, uporabne organske snovi
– kompost, ki bo vrnjen v naravni
snovni krog.

Kaj sodi v zabojnik za kuhinjske
biološke odpadke in kaj v biološko
razgradljive zelene vrtne odpadke?
1. Biološko razgradljivi kuhinjski
odpadki, ki so primerni za
kompostiranje:
• zelenjavni in sadni odpadki
vseh vrst,
• kavne usedline,
• filter vrečke (čajne in kavne
filter vrečke),
• pokvarjeni prehrambeni izdelki,
• gosti ostanki hrane,
• toaletni papirnati robčki in
brisače.
2. Biološko razgradljivi zeleni
vrtni odpadki, ki so primerni za
kompostiranje:
• vrtni odpadki,
• plevel, trava, listje,
• rože, sobne rastline brez
lončkov,
• stara zemlja lončnic,
• odpadno vejevje, lubje, manjši
ostanki lesa, žagovina.
Do konca junija je Komunala
Nova Gorica, d. d., ki v občini
Šempeter-Vrtojba opravlja javno
službo zbiranja komunalnih
odpadkov, ekološke otoke opremila z
dodatnimi 120 litrskimi posodami za
biorazgradljive kuhinjske odpadke.

Nasveti in namigi
•

Biološke odpadke je
prepovedano v rjavo posodo
odlagati v plastičnih vrečkah,
lahko pa jih odlagamo v
posebnih biorazgradljivih
vrečkah ali v papirnatih
vrečkah.
• Mokre odpadke lahko zavijemo
v papir in tako preprečimo
prehitro razgradnjo v posodi
in s tem razvijanje neprijetnih
vonjav, prav tako pozimi
preprečimo zamrznitev
odpadkov k posodi.
• V rjav zabojnik nikoli ne
oddamo tekočih odpadkov, kosti
in mesa.
• Maščobe in cigaretni ogorki ne
sodijo v rjavo posodo.
• Z biološkimi odpadki lahko sami
gospodarite v obliki lastnega
kompostiranja in pridelan
kompost vračate zemlji.
					
Igor Uršič,
višji svetovalec
za gospodarske javne službe

Kako ravnati z biološkimi odpadki?
Svoje kuhinjske odpadke in zeleni
vrtni odpad kompostiramo doma
ali jih oddamo v označene rjave
zabojnike za biološke odpadke ne
ekoloških otokih. Tu so zabojniki
ločeni na zabojnike za kuhinjske
odpadke in na zabojnike za vrtne
odpadke. V nobenega od zabojnikov
bioloških odpadkov ne odlagamo
v plastičnih vrečkah, ampak samo
v biorazgradljivih ali papirnatih
vrečkah.
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Humanitarno društvo
KID Otrok otroku
Medobčinsko Humanitarno
društvo KID Otrok otroku je bilo
ustanovljeno leta 2008. Tu smo
združeni občani vseh severno
primorskih občin (Bovec, Kobarid,
Tolmin, Kanal, Brda, Nova Gorica,
Ajdovščina, Vipava, ŠempeterVrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica, Komen, Sežana).
Ustanovljeno je bilo z namenom
pomagati otrokom zaradi vse hujše
revščine in vse večjih stisk mladih
družin. Zavedamo se, da je stiska
vedno večja, in da je mnogim
težko priznati revščino. Pri nas
nikogar ne sprašujemo, od kod je
ali kdo je, temveč pomagamo po
svojih močeh. Z zadovoljstvom

lahko povemo, da smo na ta način
pomagali že mnogim, naša želja
pa je z delom nadaljevati. Seveda
se tudi sami soočamo s finančnimi
ovirami (plačevanje najemnine za
prostor in ostali stroški), zato smo
odvisni predvsem od morebitnih
občinskih sredstev ter dobrih ljudi in
prostovoljcev, brez katerih društvo
ne bi moglo delovati.

•

•

•

Naša dejavnost je predvsem, da:

•
•

•

•

sprejemamo in posredujemo
podarjene rabljene otroške
oblekice, obutev, igrače,
nosečniška oblačila,

•

odkupujemo in prodajamo
rabljeno otroško opremo
(vozički, avtosedeži, posteljice,
nahrbtniki, košare, posteljnina,
...),
nudimo brezplačno učno pomoč
otrokom nižjih razredov osnovne
šole,
organiziramo brezplačne
jezikovne tečaje,
svetujemo bodočim mamicam,
opozarjamo na vse večje stiske
mladih družin, brezposelnost,
pri nas je tudi VARNA TOČKA
za otroke, ki se lahko zatečejo po
pomoč (nasilje v družini, v šoli,
na ulici, ...),
smo zbirni center plastičnih
zamaškov za celotno
Severnoprimorsko regijo.

Priznati moramo, da se v našem
društvu dnevno zglasi vedno
več pomoči potrebnih, da smo
priča žalostnim in pretresljivim
življenjskim zgodbam. Želimo si,
da bi jim pomagali vsaj z osnovnimi
sredstvi, kot so obutev, obleka in
šolske potrebščine. Vsekakor pa si
želimo tudi več posluha s strani
občin, da bi končno spoznali,
da revščina in socialna stiska ni
problem posameznika, temveč
problem družbe in problem vseh
nas.
Majda Smrekar,
predsednica humanitarnega društva
Druženje pred humanitarnim društvom KID.
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Vse, ki potrebujete pomoč,
pa tudi tisti, ki želite
pomagati, nas lahko
pokličete na telefonsko
številko 031 817 785
(Majda), ali nas obiščete ob
ponedeljkih in torkih od
13. do 17. ure ter ob sredah,
četrtkih in petkih od 9. do
13. ure.

Društvo tiroidnih bolnikov
Primorske – Svetilnik
Pred štirimi leti je bilo ustanovljeno
društvo obolelih na ščitnici
(tiroidni bolniki). V društvu smo
združeni bolniki iz občin Nova
Gorica, Šempeter-Vrtojba, MirenKostanjevica, Renče-Vogrsko, Kanal
ob Soči, Brda, Vipava in Ajdovščina.
V ustanovitev društva so nas prisilile
razmere na področju zdravljenja
te bolezni in predvsem dejstvo,
da je zelo veliko teh bolnikov in je
bolezen v porasti, saj za to boleznijo
v Sloveniji zboli že vsaka tretja
ženska.
Razmere na področju
zdravljenja te bolezni so bile na
Severnoprimorskem območju zelo
kritične. Na našem območju namreč
ni bilo zaposlenega zdravnika
specialista za to bolezen. Čakalne
dobe so bile večmesečne (tudi 9
mesecev), zato so morali bolniki
iskati zdravstveno pomoč v Izoli in
Ljubljani.

Naša nadaljnja aktivnost pa je
usmerjena v ozaveščanje obolelih,
jih seznanjati s preventivo, saj
lahko tako bolnik sam doprinese
k boljšemu zdravju. Organizirali
smo vrsto predavanj in delavnic.
Izvajajo jih strokovnjaki z različnih
področij, kot na primer zdravljenje
ščitničnih bolezni in osteoporoze,
depresija in ščitnica, prehrana in
podobno. Vsa druženja članov so
namenjena preventivi – zanimanje
tako članov kot tudi drugih bolnikov,
je zelo veliko. Ob tej priložnosti
vabimo vse, ki imate tovrstne težave
in vas zanima druženje z ljudmi, ki
se soočajo s podobno boleznijo, da
se nam pridružite. Naše aktivnosti
(joga, telovadba in ostale) so se
pričele že v tem mesecu.
Majda Smrekar,
predsednica Društva Svetilnik

Kulturno umetniško društvo
Šempeter skupaj z Župnijo
Šempeter pri Gorici s kulturnim
programom že več let zapored
goji tradicijo praznovanj v okviru
šempetrske “šagre”.
Letos smo pripravili nekoliko
drugačen večer. V našo sredo smo
povabili Godalni kvartet “NOVA”,
ki ga sestavljajo štiri mlade
ljubiteljice glasbe. Tino Grego,
Mojco Batič, Barbaro Grahor in
Polono Soban druži mladost in
zagnanost ter želja po ustvarjanju
v tej prvinski komorni zasedbi,
ki je s svojim muziciranjem
navdušila zbrane.
Da bi večer ponudil nekaj za
vse okuse, smo na župnijskem
dvorišču gostili tudi kitarski
duo, ki je poskrbel, da smo lahko
prisluhnili žlahtnim zvokom
kitare. Mlada glasbenika, Tilen
Lancner in David Vinazza,
ki ju druži ljubezen do tega
inštrumenta, sta v tem večeru z
nami delila svojo predanost ter

Foto: Majda Smrekar

Foto: Simon Kragelj

Društvo se je zato v prvem
obdobju usmerilo predvsem na
pridobitev dodatne koncesije
za to območje in organiziranje
ustrezne zdravstvene službe. V
društvu smo zelo zadovoljni in
menimo, da je prav zaradi našega
vztrajanja in zahteve podeljena
dodatna koncesija za to območje. S

tem je bolnikom zagotovljen hiter
dostop do zdravnika specialista.
V tem delu smo bili torej uspešni,
predvsem smo delovali v interesu
vseh obolelih s tega območja.
Sedaj je organizirana specialistična
ambulanta v Zdravstvenem domu
v Novi Gorici in bolniki lahko v
kratkem času pridejo do zdravnika
specialista.

Obeležitev
praznika sv.
Petra in Pavla
s prireditvijo
“Čaj za taščo”

društva

Nabiranje zdravilnih zelišč s priznanim farmacevtom Jožetom Kukmanom.
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delovanja, ko se z veseljem družimo
ob lepem petju.

Večer je zaokrožila še trojica
amaterskih ljubiteljic odrskih
desk. Klavdija Bizjak, Vlasta
Klančič in Majda Arčon so na
duhovit in malce hudomušen
način, izvabile nasmehe na
obraze obiskovalcev. Obisk
je presegel vsa pričakovanja
in če gre sklepati po odzivih
obiskovalcev, so bili le-ti nad
dogodkom navdušeni.

Ob vsakdanjih obveznostih
poskušamo, čeprav velikokrat z
odrekanji, suvereno in odgovorno
ohranjati, razvijati in nadgrajevati
začrtano pot ter vrednote zbora.
Naše ljubezni do petja ne omajajo
niti menjave in “pavze” pevk
in pevcev, niti kopica različnih
interesov. Medse vedno radi
sprejmemo nove člane, mlade in
mlade po srcu, ki jih petje veseli in
bogati. Danes nas poje okrog 30.

Klavdija Bizjak,
predsednica Kulturno
umetniškega društva Šempeter

MePZ Vrtojba
– že več kot 30
let uspešnega
delovanja

V sezoni 2010/2011 smo gostovali
pri Slovenski katoliški misiji v
Berlinu, sodelovali na komemoraciji
ob dnevu spomina na mrtve v
Vrtojbi, gostovali na koncertu Sožitje
prazničnih zvokov 2011 v Brežicah,
prepevali na Božičnem koncertu v
Vrtojbi, se udeležili Revije pevskih
zborov Goriške v Desklah in revije
Primorska poje v Svetem Petru ter
gostovali v Hrvatinih na Koncertu
primorske in koroške pesmi.

Pred Brandenburškimi vrati v Berlinu.

Vsako leto se veselimo prijateljskih
srečanj in koncertov z zbori naše
ožje domovine in zamejstva,
ki jih izmenoma organiziramo.
Najbolj sproščeno in iskreno iz
srca pa zapojemo našim članom
ob pomembnih življenjskih
prelomnicah. V prvem delu letošnje
sezone načrtujemo gostovanje v
Firencah, sodelovanje na koncertu
Pesem na vasi v Čiginju (na
povabilo komornega zbora Musica
Viva Tolmin) in organizacijo
Božičnega koncerta v Vrtojbi.
Še posebej želimo obeležiti 30.
obletnico uspešnega neprekinjenega
delovanja zbora. Tako upamo, da
bomo marsikateremu bivšemu
pevcu obudili prijetne spomine,
poslušalcem pa priredili prijeten
večer ob jubilejnem Martinovem
koncertu v mesecu novembru.
Damijana Komel Vinković

Foto: Domen Mrak

Začetki Mešanega pevskega zbora
Vrtojba segajo v leto 1979, ko so se
mladi pevci iz Vrtojbe in okoliških
krajev zbrali v skupino, ki je kmalu
prerasla v številčen pevski zbor. Ta
je kmalu aktivno soustvarjal kulturni
utrip kraja. Pevce je združevala
ljubezen do petja, prijateljstvo in
želja po druženju. Isti nagibi nas
ženejo tudi danes, po tridesetih letih

Naš repertoar je po zaslugi
predanega in zavzetega dela
zborovodje Zdravka Lebana zelo
raznolik in obsežen. Obsega vrsto
cerkvenih in svetnih zborovskih
pesmi, ljudskih in umetnih, iz
različnih stilnih obdobij. Zbor se
tako lahko udejstvuje na mnogih
nastopih (Primorska poje, Revija
pevskih zborov Goriške, Božičnice,
...), celovečernih koncertih in
gostovanjih doma ter v tujini.

Foto: Igor Faganelj

trud, ki ga že dolgo vlagata v
prebiranje kitarskih strun.
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Gostovanje v cerkvi Sv. Elizabete pri slovenski katoliški misiji.

Mladinski odsek Planinskega društva Nova Gorica

društva

Mladinski odsek društva mesečno
vodi na izlete otroke in mlade iz
občine Šempeter-Vrojba (iz OŠ Ivana
Roba v Šempetru in iz podružnične
šole v Vrtojbi) ter iz sosednjih občin.
Le-ti so se udeležili tudi letošnjega
36. mladinskega planinskega
tabora v dolini Završnice, ki
smo ga organizirali prostovoljni
vodniki v času od 16. do 23. julija.
Aktivnih poletnih počitnic v
naravi so se udeležili nadebudni
planinci različnih starosti. Kljub
“aprilskemu” vremenu smo se podali
po grebenu Gosjak, najmlajši so
občudovali arheološko najdišče na
Ajdni in se povzpeli do koče pri
izviru Završnice, starejši otroci pa
so dosegli Stol in Begunjščico. Čas,
ko nismo imeli planinskih pohodov,
smo preživljali na različne načine:
tekmovali smo v planinskih igrah,
poslušali predavanje iz planinske
orientacije in opreme, preizkusili
smo se v ustvarjalnih delavnicah
ter se podali na lov za skritim
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zakladom. V bližini smo si ogledali
tudi plemenilno postajo Kranjske
čebele in se podali skozi Blejski
Vintgar na kremšnito na Bled. Teden
počitnikovanja v naravi in spanja v
šotorih je hitro minil.

Tina Vodopivec

Foto: Matej Mavrič

Vsi, ki smo sodelovali pri izvedbi
letošnjega tabora, verjamemo, da
takšen način preživljanja počitnic
za otroke pomeni pomembno
pridobivanje novih izkušenj in
znanj. Predvsem pa želimo, da

otroci spoznajo lepoto narave in
njen pomen v našem vsakdanjem
življenju ter pomen ohranjanja njene
pestrosti tudi za prihodnje rodove.
Vse, ki imate radi gore in naravo,
vabimo, da se nam pridružite
na naših mesečnih izletih, ki jih
izvajamo skozi vse šolsko leto.

Proti Begunjščici.

Foto: Matej Mavrič

V Planinsko društvo Nova Gorica so
vključeni številni ljubitelji narave
in gora, med njimi tudi 90 članov
iz občine Šempeter-Vrtojba. Naših
dejavnosti se udeležujejo tudi
odrasli in starejši, ki niso člani.
Dejavnost društva je zelo široka in
se izvaja preko odsekov: mladinski,
alpinistični, vodniško izletniški in
ostali. Vsak od odsekov pripravlja
aktivnosti različnih težavnosti
za posamezne starostne skupine
posameznikov (pohodništvo,
izletništvo, plezanje, alpinistična
šola, turnokolesarjenje, turno
smučanje, izobraževanja). V društvu
se še posebej posvečamo mladim.
Dobro sodelujemo s šempetrskim
vrtcem, na koncu šolskega leta smo
za vrtec Šempeter in podružnico na
Vogrskem organizirali predavanje iz
varne hoje in predstavitev planinske
opreme. Čez leto pa bomo vrtec
spremljali na kakšnem manjšem
izletu na bližnji grič ter otroke
poučili o varni hoji in skrbi za
naravo. Vse te dejavnosti izvajamo
prostovoljni planinski vodniki in
ostali prostovoljci.

Završnica.
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Počitniško varstvo v poletnih počitnicah
Občina Šempeter-Vrtojba je za otroke
od 1. do 4. razreda OŠ Ivana Roba
Šempeter pri Gorici od 4. do 15.
julija organizirala počitniško varstvo.
Glede na vsako leto večje število
otrok, ki se udeležijo programa
počitniškega varstva, in pogovore
s starši ugotavljamo, da so starši in
otroci zelo zadovoljni.
Staršem smo želeli ponuditi
cenovno ugoden ter zanimiv in
raznolik program za njihove otroke.

Aktivnosti so potekale v prostorih
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici,
kjer so preživljali prosti čas med
družabnimi igrami in zabavnimi
športnimi programi, plezali po
plezalni steni ob šoli, se seznanili
in preizkusili v karateju. Obiskali
so Gasilski dom, kjer so jih gasilci
seznanili z raznimi gasilskimi
veščinami, v katerih so se otroci
lahko tudi sami preizkusili. S
pomočjo članic obeh društev žena so
vneto pekli in pripravljali pecivo v

Centru za dnevne aktivnosti starejših
in ga potem z velikim veseljem tudi
pojedli. Obiskali so prireditveni
prostor GAS poletja, ki je bil v
jutranjih urah namenjen samo njim.
Tako so se lahko popeljali z gokarti
in se zabavali na trampolinu in drugi
igralih. En dopoldan so preživeli
tudi v Hiši eksperimentov v Novi
Gorici. Letos smo otroke odpeljali
tudi na bazen v Ajdovščino, kjer
imajo kar nekaj senčnih zelenih
površin z igrali in prostorom za
športne aktivnosti med najbolj
vročim časom dneva. Obiskali so
tudi ajdovsko letališče, kjer so si
ogledali športna letala. Zadnji dan
so se otroci še posebej veselili, saj
so vedeli, da bodo na vrsti razne
vodne igre z baloni in da bo dan zelo
sproščen.
Za spomin na zabaven teden
oziroma dva, so otroci dobili CD s
fotografijami, ki dokazujejo, da so se
imeli lepo in da jim prav gotovo ni
bilo dolgčas.
Občina Šempeter-Vrtojba se za
sodelovanje zahvaljuje Osnovni
šoli Ivana Roba Šempeter pri
Gorici in njihovim kuharicam ter
vzgojiteljicam v vrtcu, ki so popazile
na nekaj naših šolarčkov v zgodnjih
jutranjih urah pred začetkom
počitniškega varstva, dekletom,
ki so skrbele za varnost in zabavo
otrok, Društvu ekstremnih športov,
Športnemu društvu tradicionalni
karate – DO Sakura, Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Šempeter
pri Gorici, Društvu GAS Vrtejba,
Društvu žena Vrtojba, Društvu
deklet in žena Šempeter, Društvu
upokojencev Šempeter in Vrtojba
ter Centru za dnevne aktivnosti
starejših.
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Ksenija Ušaj,
višja svetovalka
za družbene dejavnosti

11. oratorijsko druženje
Jona spoznali preko dramske igre, ki
so jo uprizorili animatorji. Globlje
spoznavanje zgodbe je nato sledilo
pri katehezah. Le-te so dale možnost,
da se je bistvo zgodbe, s pomočjo
pogovora in različnih dejavnosti,
izpostavilo in razložilo otrokom, na
njim primeren način. Pomemben del
oratorija je tudi igra. Otroci so se čez
cel dan družili v raznih športnih in
družabnih igrah. Šempetrski oratorij
je otrokom omogočil še obisk bazena
in celodnevni izlet v naravo. Otroško
ustvarjalnost in vedoželjnost so
potešile najrazličnejše delavnice.
Animatorji so tako vsak dan vodili
različne umetniške, športne,
tehniške in druge delavnice. Otroci
so tako imeli možnost preizkusiti
nove stvari in se veliko novega
naučiti.
Oratorij ni zgolj le poletno varstvo.
V svojem bistvu zajema veliko
več. Temelji na trdnih temeljih,
ki so pomembni pri učenju in
rasti tako otrok, kot vseh, ki pri
oratoriju sodelujejo. In kot je rekel
ustanovitelj oratorija sv. Janez Bosko,
naj bo oratorij “čas odprtosti in
zaupanja … čas ljubezni in resnične
veselosti za vse!”
Martina Merljak

Foto: Tanja Arčon

Foto: Tanja Arčon

Med 22. in 28. avgustom je na
župnijskem dvorišču v Šempetru
potekal že 11. Oratorij. Vsak dan
se je srečalo 40 animatorjev in 120
otrok iz Šempetra in bližnje okolice.
Oratorij, kot ga poznamo danes,
je v 19. stoletju začel italijanski
duhovnik sv. Janez Bosko. Duhovnik
je v Torinu zbiral okoli sebe fante,
ki niso imeli doma. Učil jih ni
samo verskih resnic, ampak tudi
pisanja, branja in računanja. Od
tam so ga don Boskovi salezijanci
in hčere Marije Pomočnice (oba
reda je ustanovil sv. Janez Bosko)
ponesli po vsem svetu in tudi v
Slovenijo, kamor so salezijanci
prišli že leta 1901. Oratorij temelji
na štirih pomembnih stebrih: dom,
šola, dvorišče, župnija. Oratorij je
za mlade dom, ki sprejema, šola,
ki uvaja v življenje, dvorišče za
njihove prijateljske stike in za
življenje v veselju ter župnija,
ki evangelizira. Tako Oratorij ne
zajema zgolj verskih vsebin, vendar
so te v uravnoteženem razmerju s
tremi preostalimi. Program v celoto
združuje zabavo, sproščujoče,
ustvarjalne in poučne dejavnosti,
druženje in duhovnost.
Oratorij se vsako leto vrti okoli
svetopisemskega ali literarnega
junaka. Letošnji je tako povezoval
svetopisemski lik Jona. Otroci so
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Če hočeš postati
moder, se nauči
pametno
spraševati, pazljivo
poslušati, mirno
odgovarjati in
umolkniti, ko nimaš
več kaj reči.

Johann Lafater
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Drage prvošolke, prvošolci, spoštovani starši!
Prepričana sem, da ste preživeli
prijetne zadnje “nešolske” počitnice
in imate dovolj moči in volje za nov
korak – vstop v šolo.
Vesela sem, da vas lahko sprejmem v
našo družbo in pozdravim v imenu
vseh učiteljev, učencev in drugih
delavcev šole.
Šolsko delo je za otroka svojevrsten
telesni in duševni napor, ki ga
mnogokrat postavlja v razne nove
situacije. Z vstopom v šolo se otrok
sooči s potrebo po pridobivanju
priznanja zaradi svojega dela. Za
napredovanje pri učenju branja,
pisanja, računanja in drugih
spretnosti bo otrok v šoli nagrajen
in doma pohvaljen. Učitelji in starši
smo dolžni to otrokovo nagnjenje
spodbujati, zato se bomo v šoli
potrudili čim bolj vzbuditi otroško
radovednost in nuditi čim več
znanja, saj ima otrok določen dar ali
sposobnost, ki ju je treba spodbujati
in razvijati.
Zato, dragi malčki, bodite radovedni,
raziskujte, spoznavajte in iščite
odgovore na svoja vprašanja!
Občutite svobodo pri izražanju,
sanjarjenju in razvijanju lastne
domišljije, tekmujte sami s seboj in
napredujte, dosegajte uspehe, bodisi

pri majhnih ali velikih stvareh.
Veliko novega boste izvedeli od
svojih učiteljic, iz knjig, filmov in
spletnih strani.
Igra je še vedno pomembna
aktivnost, saj preko nje spoznate
nove prijatelje, pridobivate različne
izkušnje in znanja, ki imajo smisel
in uporabno vrednost. S sošolci se
boste igrali, se zabavali in se seveda
ob tem naučili veliko novega.
Prepričana sem, da vam bo z vašimi
učiteljicami in sošolci prijetno. Na
novi šolski poti ostanite sproščeni
veseli, radovedni, predvsem pa
željni znanja, kajti učili se boste
zase, za svoje življenje, ne pa za šolo.
Da bi delo potekalo čim prijetneje, je
potrebno kontinuirano sodelovanje
med učitelji in starši. Glede na
otrokove zmožnosti smo oboji dolžni
organizirati in ponuditi otroku take

oblike dejavnosti, da bo ob delu
razvijal lastna čustva in čustva,
vezana na odnose z drugimi, kot so
ljubezen, prijateljstvo, zaupanje,
strah, … Pomagati mu moramo, da
se bo naučil premagovati napetost,
nezadovoljstvo in druga negativna
čustva. Upoštevati moramo, da so
tudi med enako starimi otroki velike
razlike.
Srečno!
Slavica Bragato,
ravnateljica OŠ Ivana Roba

V šolskem letu 2011–2012 je
število prvošolčkov naslednje:
Matična šola v Šempetru - 47
Podružnična šola Vrtojba - 22
Podružnična šola Vogrsko - 7
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Začelo se je novo šolsko leto,
in s tem je ponovno veliko
število učencev oziroma otrok
na naših cestah, namenjenih
v šolo in domov. Policisti
Policijske postaje Šempeter
pri Gorici želijo vsem
otrokom uspešen in varen
začetek novega šolskega
leta, voznikom pa varno
in previdno vožnjo. Hkrati
jih opozarjajo, naj bodo še
posebej previdni v okolici
vrtcev in šol. Vsi udeleženci
v prometu smo odgovorni za
varnost naših otrok!
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DEŠ – največji plezalni center v Sloveniji
presegel pričakovanja
Plezanje v Šempetru se je zadnja leta
iz posamezne športne panoge redkih
navdušencev začelo spreminjati
v šport vedno večje mase ljudi iz
bližnje in daljne okolice. Večino
zaslug za to gre prav plezalni steni
v atriju OŠ Ivana Roba in društvu
DEŠ.
Začelo se je že z izgradnjo prvega
dela plezalne stene, ki ni bila ravno
velika, je pa popolnoma zadostovala
za takratno populacijo plezalcev
v našem okolišu. Bilo je tudi kar
nekaj težav z uporabo takratne
stene, predvsem v zimskem in
deževnem času, ko si dež, predvsem
pa mraz, čutil do kosti, a kljub
temu se je plezalska populacija
postopoma povečevala. Že takrat
smo sanjarili o širitvi in povečanju
plezalne površine, pa tudi o takšnih
in drugačnih začasnih rešitvah za
zaščito pred dežjem in mrazom, a
vedno znova je ostalo le pri besedah.
Po nekaj letih smo se vseeno uspeli
organizirati in z veliko dobre volje
ter pomočjo Občine in nekaterih
donatorjev uspeli steno malce
razširiti. Sicer smo takrat imeli večje
načrte, vendar nam nepravi trenutek
ni dovolil uresničitve celotnega
plana. Ostal je grenak priokus in
sanje o velikem plezalnem centru,

ki bi nam dovolil plezanje tako
poleti kot pozimi, z vrvjo ali brez ter
čez cel dan, tudi v večernih urah.
Na obstoječi steni smo v sledečem
obdobju uspešno organizirali kar
nekaj dogodkov, začenši z otvoritvijo
stene, raznimi plezalnimi dogodki
predvsem prijateljske narave,
vrhunec vsega pa je bila tekma
za državno prvenstvo v športnem
plezanju, ki je v Šempeter pripeljala
več kot sto otrok iz vse Slovenije in
prav ob tem dogodku smo videli, da
imamo še voljo, zagnanost in moč
za nadaljevanje razvoja plezalne
kulture, društva in plezalne stene.
Ko smo tako leta 2010 še eno zimo
zmrzovali pod steno in ponovno
začeli pogovor o tem, kako bi bilo
lepo, če bi bil atrij, kjer smo, zaprt
in ne bi tako pihalo in bilo takega
mraza in ne bi bili zaviti v vse
mogoče cunje, drugače primerne
samo še za odprave v Himalajo,
pade ideja. Najbolje, da se ponovno
organiziramo, pripravimo idejo,
jo predstavimo vodilnim možem
na Občini in mogoče bomo imeli
srečo. Najprej je bilo potrebno dobiti
potrditev med nami, da je ideja
dobra, da bomo vsi sodelovali in da
imamo dovolj možnosti za izvedbo
projekta do konca. Veliko nas je bilo

nad idejo navdušenih, nekaj tudi
s pomisleki, a vseeno smo začeli
pripravljati ideje, načrte in sploh
vso dokumentacijo, ki bi nam služila
za pridobitev pozitivnega odgovora
iz za to pristojnih institucij, da bi
tako našo idejo spravili v resničnost.
Predlogov, predvsem pa težav in
ovir, je bilo veliko, a smo vseeno
napisali in narisali idejni projekt,
ki je zadovoljil tako nas, kot tudi
občinsko upravo.
Sledila je pridobitev ponudb, izbira
izvajalcev, naročanje materiala in
čakanje. Na začetku smo imeli še
nekaj težav z dokumentacijo in
risanjem načrtov, vendar se je pozno
poleti leta 2010 gradnja končno
začela. Najprej z varjenjem železne
konstrukcije, ki je v začetni fazi
vzela kar nekaj časa in so vsa ostala
dela stala v pričakovanju končanja
vsaj dela stene, da bi lahko vsi
prostovoljci pripravljeni žrtvovati
prosti čas, začeli s postavljanjem
lesenih plošč. Vmes smo za nas na
začetku nepredstavljivo količino
lesenih plošč pripravili za montažo
in sicer z vrtanjem lukenj in
nabijanjem matic, kjer se lahko na
končani steni pritrdijo oprimki. Že
to je bil dolgotrajen proces in ravno,
ko smo končali, je bil pripravljen
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tudi prvi del jeklene konstrukcije,
kamor smo lahko začeli postavljati
plošče. Pritrjevanje plošč smo
vsakodnevno izvajali v polnem
ritmu in se glede na zahtevno obliko
stene sproti učili ter delo prilagajali
tako razpoložljivim prostovoljcem
kot varčevanju materiala. Tako je
varjenje konstrukcije in pritrjevanje
plošč vzporedno trajalo kar nekaj
mesecev. Vmes smo se spopadali
s slabim vremenom in plošče iz
zunanje strani zaščitili z vsemi
sredstvi, ki smo jih imeli na
razpolago ter tako preprečili, da bi
jih zmočilo. V začetku leta 2011
pa smo z zaprtjem novonastale
dvorane iz zunanje strani in tako
zaščito pred vremenskimi vplivi
ter postavitvijo zadnjih lesenih
plošč na konstrukcijo in končanjem
konstrukcije same, zaključili večino
del na novem plezalnem centru.

Brez navdušenih
prostovoljcev in zaupanja v
projekt, stena zagotovo ne bi
dočakala svojega rojstva.
•

•

•

•
Kasneje smo še nekaj časa opravljali
manjše dopolnitve, kot je postavitev
sidrišč, postavitev ostalih varovalnih
rekvizitov, barvanje, postavitev vrat
in na koncu še montaža prek osem
tisoč plezalnih oprimkov, ki so steni
dali končno podobo ter smisel, za
katerega je bila postavljena.
Vabljeni na ogled in uporabo
plezalnega centra!
DEŠovci

Karateisti iz šempetrskega Karate
društva Sakura tudi poleti ne
počivajo. V okviru poletnega
varstva Občine Šempeter-Vrtojba
so 4. in 11. julija na Osnovni
šoli Ivana Roba organizirali
dve poletni delavnici za otroke.
Karate tehnike, kate in gohon kumite, so pod vodstvom
glavnega trenerja Stojana Šestana
ter inštruktorjev Blaža Catelanija
in Nataše Češčut prikazali mladi
karateisti Matevž Cijan, Vid
Suban, Duško in Goran Mutavčič,
Veronika Mikuš, Žan Gajser,
Blaž in Boštjan Rojc, Ivan Stojov,
Lukas Kranjc in Ivan Arjun
Lukman.
Na dveh enournih delavnicah
so se otroci dobro razgibali in
se naučili nekaj osnovnih karate
udarcev, najbolj pridni pa tudi
kato Heian Shodan. Pridobljeno
znanje bodo lahko obnovili že ta
mesec, v Karate društvu Sakura
je namreč pričela z vadbo nova
skupina začetnikov.
Nataša Češčut,
predsednica Karate društva
Sakura

šport
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Več na: www.des.si

•

Sama izgradnja stene
je terjala preko 4.000
prostovoljnih ur dela.
Cena takšne stene na trgu
se giblje med 700.000
in 1 milijonom evrov.
Proračun porabljenega
materiala se giblje okrog
80.000 evrov. Tu je še
najbolj viden prostovoljni
prispevek.
Uporabljenih je bilo kar
20 ton železa in 10 ton
lesa.
V času od 31. januarja
do 14. avgusta je bilo pri
steni (brez oglaševanja) že
več kot 4.200 obiskov.
Jesenski in zimski čas
bosta še posebej aktualna,
pričakujejo kar 10.000
obiskov, napovedujejo
številne dogodke, tečaje
športnega plezanja in
številne zanimivosti za
vse, ki vas to zanima.

Poletne
delavnice
Karate društva
Sakura
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Ponosni na
medaljo Lucije
Mlinarič

Šempeter je zaplesal

Slovenska kotalkarica Lucija
Mlinarič iz Šempetra je konec
avgusta na veliki nagradi
Šanghaja 2011 osvojila
tretje mesto. Na tekmovanje
International Roller Skating
Grand Prix je bila povabljena s
strani organizatorjev, kar je bil že
njen letošnji drugi Grand Prix.
Grand Prix velja za prestižno
tekmovanje najboljših izbranih
tekmovalcev, z namenom
promocije tega lepega športa.
Prvi se je letos spomladi odvijal v
Firencah. V klubu smo z veseljem
sprejeli povabilo in se skupaj z
Lucijo odločili, da se omenjenega
tekmovanja udeleži. Zaradi
visokih stroškov (predvsem
letalskega prevoza) se je na pot
odpravila sama, brez trenerja.
Ponosni smo na Lucijo, ki je naše
zaupanje potrdila z odličnim
nastopom in osvojeno bronasto
medaljo. Veselimo se njenega
dosežka, saj je s svojim nastopom
dokazala, da je Slovenija tudi
kotalkarska velesila, čeprav se s
tem športom v Sloveniji ukvarja
relativno malo tekmovalcev.

Uspešna izvedba Plesnega
poletja 2011

Borut Kalin, Kotalkarski klub
Renče

Poleg delavnic so bili organizirani
tudi številni spremljajoči dogodki,
ki so popestrili poletni utrip v
Šempetru. Organizatorji obljubljajo,
da bo tudi naslednja, jubilejna 10.
izvedba prinesla toliko plesnega
navdušenja ter ponudila še kakšno
presenečenje in novost.
Jasmina Bremec
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Društvo Terpsihora Plesni center
Šempeter-Vrtojba ob podpori Občine
Šempeter-Vrtojba in v sodelovanju z
Območno izpostavo Javnega sklada
za kulturne dejavnosti Nova Gorica in
Umetniškim društvom M&N Dance
Company je konec avgusta že devetič
zapovrstjo organiziralo mednarodni
projekt Plesno poletje v Šempetru pri
Gorici. Gre za že uveljavljeno obliko
dodatnega plesnega izpopolnjevanja
pod vodstvom priznanih plesnih
pedagogov iz Slovenije in iz tujine, ki
ponuja pester in kakovosten plesnoizobraževalni program namenjen
članom plesnih skupin, mentorjem,
plesnim pedagogom, koreografom in
vsem ljubiteljem plesne in gledališke
umetnosti. Delavnice za približno 150
udeležencev iz vseh koncev Slovenije
ter Italije in Francije so se tudi letos
odvijale v prostorih Biotehniške šole,
osnovne šole Ivana Roba v Šempetru
pri Gorici ter šempetrske Kulturne
dvorane. Udeleženci so lahko izbirali
med dvanajstimi plesnimi zvrstmi
na različnih stopnjah, med katerimi
sta bili tudi letošnji novosti, afriški
ples in gaga tehnika. Prav toliko je
bilo tudi mentorjev, ki so prišli iz

Slovenije, Italije, Poljske, Srbije,
Nizozemske in Izraela, med katerimi
so bili tudi člani priznanih plesnih
ansamblov.

Lucija Mlinarič (prva z desne)
28
na stopničkah v Šangaju.
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Po podpisu listin z Občino RenčeVogrsko in Miren-Kostanjevica je
naslednji dan devet pohodnikov
na “placu” pričakal župan Občine
Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk.
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Ob 22. uri smo utrujeni prispeli do
planinske koče na Koradi, kjer nas
je pričakal podpžupan Občine Brda
in nam kot zadnji v tem dnevnem
pohodu, podpisal listino in izročil
občinsko zastavo.
Pohodnike sem zapustila, sami pa
so naslednji dan nadaljevali pohod
proti Matajurju in naprej po etapah
na Triglav.
Lep je občutek, da sem tudi sama
pustila kapljico znoja v izvedbi ideje,
ko se je v sredo, 17. avgusta, polilo
Jadransko morje po Aljaževem stolpu
in izobesilo vseh 9. občinskih zastav
v dobesednem pomenu: Iz Sesljana
do Triglava.
Lavra Fon

Tik pred zaključkom redakcije
smo prejeli vest, da je Leon
Vodopivec iz Šempetra, ki že
četrto sezono tekmuje v državnem
prvenstvu v gorsko hitrostnih
dirkah, na zadnji dirki, ki se
je 4. septembra odvijala na
Avstrijskem Koroškem v St.
Urbanu, z vozilom RENAULT
CLIO RS osvojil 1. mesto za
slovensko državno prvenstvo v
diviziji II. in 1. mesto za slovensko
državno prvenstvo med mladimi
vozniki. Poleg tega je prvič
stal na stopničkah za izjemen
dosežek tudi med evropsko
konkurenco in sicer je dosegel 3.
mesto v skupni A -2000 cm3 med
vsemi udeleženci ter 3. mesto
v skupini A za centralno evropsko
prvenstvo.
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Podpisu Listine Prijateljstva,
izročitvi občinske zastave in
izrekanju dobrih želja je sledilo še
skupno fotografiranje. Odločila sem
se (tudi kot članica kluba Kraški
Gadje), da jih bom pospremila iz
Šempetra do Korade. Postanek še
v Novi Gorici, isti ritual in pohod

proti Koradi se je na to izredno vročo
soboto zares pričel. Do Solkana, po
severni strani Sabotina, po grebenu
do Vrhovlja in v soju polne lune na
Korado.

Foto: Žiga Šparemblek

Planinska sekcija Kluba Kraški gadje
iz Gorjanskega je letos izvedla že
tretji pohod iz Sesljana na Triglav.
Tokrat so ga prvič izvedli ob zahodni
meji Slovenije z idejo, da bi na
Triglav ponesli občinske zastave
vseh “prehojenih” zahodnih občin.
Poleg tega so pripravili Listino
Prijateljstva, ki so jo podpisali
župani ali njihovi namestniki.
Štart je bil v petek, 12. avgusta,
v Sesljanu. Po podpisu listine in
predaje občinske zastave so zajeli
še stekleničko Jadranskega morja
in pohod se je pričel. Po zaključku
prvega dneva pohoda, so na Trstelju
že imeli podpise in občinske zastave
občine Devin, Zgonik in Komen.

Prve evropske
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Ekološka nesreča, onesnaženje Vrtojbice
Neznana tekočina pomorila večje število rib
Na praznični avgustovski ponedeljek je potok Vrtojbica prekrila neznana
tekočina podobna peni. Raztezala se je v dolžini približno 500 metrov od
naselja v Mlinu do bolnišnice in pomorila ves živelj v tem delu potoka.
Delni vzrok za pomor je bil tudi zelo nizek vodostaj v tem letnem času. Kljub
večkratnemu pozivu lastnikom vrtov ob strugi Vrtojbice, da se je ne sme črpati
in uporabljati za zalivanje, pa ti s pregradami še dodatno omejujejo pretok in s
tem preprečujejo pretočnost potoka. Splet okoliščin: nizek vodostaj, morebitno
onesnaženje, raziskuje PP Šempeter. Takoj ob klicu centra 112 je Civilna zaščita
Šempeter nemudoma aktivirala PGD Šempeter, ki je pričelo z dodajanjem sveže
vode v strugo in tako preprečilo še večji pomor življa v potoku. Kljub temu so
člani ribiške družine iz Renč pobrali okoli 30 kg mrtvih rib, predvsem mladic.
Stanislav Črvič, poveljnik Civilne zaščite
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Vrtojbenke zavihale rokave
“Očistimo Vrtojbo” je že tradicionalna akcija, ki jo vsako
leto pripravijo članice Društva žena Vrtojba. Letos so se
podale po pešpoteh v okolici Sv. Ota, ob avtocesti vse
do gričev. Koristno so znale združiti s prijetnim, saj so
po končani akciji pripravile prijetno druženje, kjer so
se okrepčale z domačimi dobrotami, ki so nastale izpod
marljivih rok vrtojbenskih gospodinj.
Stanka Ferfolja
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Ivo Podbersič, Foto: Silvan Jogan
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MePZ Ciril Silič iz Vrtojbe je pod vodstvom Milene Prinčič 23. junija
v čast dnevu državnosti zapel v Novi Gorici, v Šempetru na trgu in
v Vrtojbi ob spomeniku, kjer se mu je pridružil še MePZ Vrtojba pod
31
vodstvom Zdravka Lebana.

od tu in tam

Vsi željni rekreacije: tekači, kolesarji, sprehajalci in
ljubitelji narave nasploh se lahko podate na novo
urejeno pot po Velikih dolinah, pot, ki poteka od konca
ulice Zapučke do Bilj. Naužite se svežega zraka v teh
prijetnih jesenskih dneh.

Stoletnica Fema na Stolu v Karavankah
Skupina sedmih planincev, trije iz Kopra in
po dva iz Sv. Antona pri Kopru ter Vrtojbe,
smo načrtovali vzpon na Stol, najvišji vrh v
Karavankah (2236 m). Prvi dan, 17. avgusta,
vzpon od Valvazorjeve koče na vrh po strmi
“žirovniški poti”, prenočitev v Prešernovi koči
pod Stolom (2193 m) in naslednji dan vrnitev na
izhodišče po bolj položni “zabreški poti”. Lahko
bi rekli, da smo zadeli loterijo, saj smo imeli
dva prekrasna sončna dneva. Prvi dan smo bili
pri Prešernovi koči nekaj pred 17. uro. Ker smo
do noči imeli še veliko časa, smo si po krajšem
počitku in dobrem okrepčilu ogledali sončni
zahod na Stolu, ki je od koče oddaljen samo
15 minut. V dolinici med kočo in Stolom smo
zagledali iz kamnov sestavljeni napis: “100 let
Ajda”. Nam neznana stoletnica je neznano kdaj
praznovala 100 let. Ker pa v gorah pamet hitro
deluje, se je takoj porodila zamisel – in tako
smo, kot vidite na fotografiji, s skupnimi močmi
napis obogatili z našo vrtojbensko stoletnico
Evfemijo Lasič – Femo; pod imenom smo dodali
še kamnito rožico.
Draga in spoštovana Vrtojbenka Fema.
Sama niste nikoli šla v gore, ker za to v Vaši
mladosti ni bilo ne časa ne možnosti, saj je
bilo potrebno preživeti. Sedem dni po Vašem
stoletnem praznovanju smo Vas ponesli v
višave karavanškega očaka. Z nami ste bili ob
čudovitem sončnem zahodu okrog 20. ure v
sredo, 17. avgusta, na vrhu Stola, z nami ste
gledali na Julijske Alpe in slovenski očak Triglav
ter pila prelesti slovenske zemlje. In še nekaj:
vsak, ki bo šel mimo Vašega ‘kamnitega’ imena
na Stolu, se Vas bo spomnil in obudil hvaležno
misel. Naj Vam tudi to podaljšuje dneve Vašega
klenega življenja! – Lep pozdrav s Stola na Laze
v Vrtojbo!
Renato Podbersič in vsi iz odprave na Stol
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Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica
Medobčinska uprava občin ŠempeterVrtojba, Renče-Vogrsko in MirenKostanjevica deluje že skoraj tri
leta. Trenutno zaposluje šest javnih
uslužbencev in sicer vodjo, ki je
obenem tudi inšpektor, inšpektorja
za ceste in komunalne zadeve, tri
redarje in svetovalko. Medobčinska
uprava je za svoje delovanje tudi letos
od države uspešno pridobila sredstva
v višini 79.409,35 EUR.
Želimo vas obvestiti o uporabi
novega Zakona o pravilih cestnega
prometa. Z njegovo uveljavitvijo so
začele veljati višje globe za prekrške.
Kot primer lahko navedemo, da
zakon za nepravilno parkiranje na
mestih, kjer to prepoveduje prometna
signalizacije, določa globo v višini
200 EUR za nepravilno parkiranje
na pločniku in parkirnem mestu,
namenjenemu invalidom pa globo
v višini 120 EUR. Poleg tega so se
višine glob tudi za vse ostale prekrške
drastično zvišale. Prekrškom v
zvezi s parkiranjem se je mogoče
izogniti, saj Občina Šempeter-Vrtojba
omogoča brezplačno parkiranje na
modrih conah in sicer 1 uro in 30
minut ob označitvi ure prihoda na
vidnem mestu v vozilu. Občanom
predlagamo, da izkoristijo ta parkirna
mesta in se izogibajo parkiranju na
mestih, kjer to ni dovoljeno. Glede na
prejšnjo zakonodajo imajo občinski
redarji bistveno več pooblastil za
izvajanje nadzora nad prekrški. Med
njimi so tudi pooblastila, ki so jih po

prej veljavni zakonodaji izvajali samo
policisti.
Pomembna so tudi ostala področja,
ki jim Medobčinska uprava posveča
veliko pozornosti. Tako so do sedaj
občinski redarji obravnavali največ
zadev v zvezi z razraščanjem
rastlinja na cesto, pločnik oziroma
javno dobro. To problematiko
poskušamo reševati z nenehnim
opozarjanjem in s pogovori z
občani, ob tem vas pozivamo k
samoiniciativnemu obrezovanju
tako živih mej kot vejevja, ki posega
na ceste, pločnike oziroma javno
dobro. Večja preglednost in urejena
okolica omogoča udeležencem v
cestnem prometu večjo varnost in
zadovoljstvo.
Občinski redarji so zaznali tudi
kurjenje v naselju, predvsem
ostankov porezanega rastlinja
in drugih odpadkov. Želimo vas
spomniti, da je mogoče odpadke
odpeljati v Zbirni center Lavžnik, ki
obratuje ob ponedeljkih od 7.00 do
9.30, ob petkih od 14.30 do 17.00 in
ob sobotah od 7.00 do 10.00. Poleg
tega pa je odvoz odpadkov mogoč
tudi v Zbirni center Stara Gora, ki
obratuje vsak dan od 7.00 do 16.00 in
ob sobotah od 8.00 do 12.00.

Številni občani se pritožujejo tudi
nad pasjim laježem, ki jih velikokrat
moti tako podnevi kot ponoči in jim
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Na področju zapuščenih vozil
ugotavljamo, da se je stanje v
primerjavi z letom 2010 izboljšalo.
Tako beležimo manj zadev, kar je
zelo spodbudna novica, saj le-ta
onesnažujejo okolje ter kvarijo
podobo naše okolice. Zato pozivamo
vse, da nas ob morebitnem odkritju
takega vozila obvestite, da bomo
poskrbeli za njegovo odstranitev.
Veliko težav predstavlja oranje njiv
ob občinskih cestah in javnih poteh.
Pri tem opravilu je potrebno biti
zelo previden. Nekateri orači orjejo
preblizu ceste in obračajo traktorje
na cestišču, kar jo lahko poškoduje
oziroma povzroči nevarnost za
udeležence v prometu. Odlok o
občinskih javnih cestah in drugih
javnih površinah v Občini ŠempeterVrtojba vsebuje določila glede bližine
oranja ob občinskih cestah in sicer
4 metre prečno in 1 meter vzdolžno.
Tudi nekategorizirane javne poti, ki
so namenjene javnemu prometu, ni
dovoljeno poškodovati. V primeru
onesnaženja cestišča je potrebno
cestišče počistiti. Globe za omenjene
kršitve znašajo 400 EUR, v primeru
poškodb pa tudi stroške popravila
ceste.
Vsi zaposleni v Medobčinski upravi
verjamemo, da bomo predvsem s
pogovori in skupnimi močmi uspeli
izboljšati urejenost in varnost v
Občini Šempeter-Vrtojba, ter s
tem pripomogli h kvalitetnejšemu
bivanju.
Tadej Mori,
vodja medobčinske uprave
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Opažamo, da še vedno obstaja
problematika glede pasjih iztrebkov,
ki jih lastniki psov ne počistijo
z javnih površin. Dobili smo kar
nekaj pripomb oziroma sugestij, da
naj lastnike, ki se ne držijo določil
odloka, oglobimo. Z namenom, da
bi dosegli čisto in urejeno okolje,
pozivamo lastnike psov, da naj
za svojimi ljubljenčki počistijo
iztrebke z javnih površin. Hkrati
vas opozarjamo, da ste po Odloku
o zunanjem videzu naselij v Občini
Šempeter-Vrtojba to tudi dolžni
storiti. Globa za neupoštevanje
določil odloka znaša 125 EUR.

zmanjšuje kakovost bivanja. Pojasnili
smo jim, da se te zadeve lahko
rešujejo s pomočjo civilnopravne
tožbe, vendar v izogib reševanju
zadev po sodni poti, lastnikom psov
predlagamo, da za svoje pse poskrbijo
tako, da ne bodo z laježem motili
sosedov in na ta način pripomogli
tudi k boljšim medsosedskim
odnosom.

Primorski tehnološki park v
konzorciju uspešen na razpisu INO
2011 agencije TIA
Maja letos smo v Primorskem
tehnološkem parku pripravljali vlogo
na razpis podpore nacionalnemu
sistemu inovacij INO 2011
Tehnološke agencije Slovenije
(TIA), v konzorciju z vodilnim
partnerjem Zavod BIG in še štirimi
partnerji iz Slovenije. Ob objavi
razpisa smo si zadali cilj, da se
povežemo s kakovostnimi partnerji
z referencami, s katerimi bomo
lahko dosegli zmago. Trud, ki smo
ga vložili v pripravo projekta, je
bil poplačan. TIA je vlogo našega
konzorcija ocenila kot najboljšo
med vsemi prispelimi in odobrila
127.319,03 EUR nepovratnih
sredstev za financiranje izpeljave
zastavljenih projektnih aktivnosti.
Na razpis je prispelo skupaj 13 vlog.
Poleg Primorskega tehnološkega
parka in nosilca konzorcija Zavoda
BIG sodelujejo v projektu še
Regijska razvojna agencija severne
Primorske, univerzitetni inkubator
UIP, Razvojni center Novo mesto in
Infrastrukturni center za energetske
meritve – tehnološki center iz
Maribora. Primorski tehnološki
park je upravičen do 31.000,00 EUR

nepovratnih sredstev, s katerimi
bodo financiranje aktivnosti v
podporo ustanovitvi vsaj 8-ih novih
podjetij, zaščite pravic intelektualne
lastnine s patentom za vsaj 11
inovacij ter razvoju in trženju
novega izdelka, storitve ali procesa
vsaj 12-im podjetjem.
Projekt se jeseni zaključuje, že
sedaj pa lahko napovemo, da bodo
člani PTP v okviru projekta zaščitili
pravice intelektualne lastnine s
patentom za inovacije s področij
informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, strojništva,
elektrotehnike, instrumentacije
ter športa. Med novimi izdelki,
ki nastajajo, pa lahko omenimo
DischargeChem, namenjen za
praznjenje kartuš kemičnih stranišč,
ki se navadno uporabljajo v
počitniških prikolicah in avtodomih,
Sistem samodejnih naprav za prenos
podatkov, Sistem za prepoznavanje
obrazov, Sistem za distribucijo
medijskih vsebin itd..
Tanja Kožuh,
Primorski tehnološki park

Regijska
razvojna
agencija severne
Primorske
(RRA) zelo
uspešno
sodeluje
z občino
ŠempeterVrtojba
Regijska razvojna agencija severne
Primorske (RRA) zelo uspešno
sodeluje z Občino ŠempeterVrtojba. O tem priča tudi veliko
število projektov, preko katerih
Občina Šempeter-Vrtojba pridobiva
evropska sredstva. Trenutno RRA
opravlja tehnično administrativna
dela za naslednje projekte:
ADRIA-A – Razvoj dostopnosti
za oživitev jadranskega zaledja.
Namen projekta je prispevati
k reorganizaciji dostopnosti
čezmejnega območja z oblikovanjem
italijansko-slovenskega celovitega
transportnega sistema lahke
železnice, predvsem načrtovanje
manjkajočih povezav v
infrastrukturnem železniškem
omrežju.
POLY-5 - Policentrični modeli
načrtovanja za lokalni razvoj
območij v okvirju 5. Koridorja in
povezav TEN-T, ki je bil prijavljen
v okviru EUROPEAN TERITORIAL
CORPORATION - ALPINE SPACE.

razno

V avgustu pa smo dobili veselo
novico, da je Občina uspela na
razpisu čezmejnega programa
INTERREG Slo-Ita, Cilj 3 s tremi
projekti, ki jih je pripravljala v
sodelovanju z RRA.
Ti projekti so:
Projekt CROCTAL - Krajina in
čezmejne kolesarske poti. Cilj
projekta je izgradnja mreže
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kolesarskih poti v čezmejnem
območju z namenom zmanjšanja
onesnaženja in ohranitve okolja.
Projekt T.I.P. - Čezmejna integrirana
Platforma. Projekt predvideva
razvoj intermodalnega prevoza cest
in železnic in prevoza Ro-La med
Slovenijo in Italijo.
Projekt LIVING FOUNTAINS Oživljanje vodnjakov in kalov v
čezmejnem območju. Cilj projekta
je obnovitev vodnjakov z namenom
ohranjanja kulturne dediščine.
Poleg tega smo za drugi razpis
v okviru CILJ 3 prijavili še
projekta 4P - zbiranje, predelava,
recikliranje in ponovna uporaba
odpadkov ter projekt SAP – varnost
brez meja.
Iz programa LEADER – LAS
je Občina na zadnjem razpisu
pridobila sredstva za projekt GAS
POLETJE. V letošnjem letu pa sta
bila prijavljena projekta Medeni
krog in Kupujmo Goriško.
V okviru RRA deluje tudi
Informacijska točka Evropske
komisije Europe Direct Nova
Gorica, ki nudi občanom
najrazličnejše informacije, tako na
sedežu info točke, ki je locirana
na Erjavčevi ulici 4 v Novi Gorici,
kot na sedežu RRA (Mednarodni
prehod 6, Vrtojba). Pri nas dobite
tudi brezplačno gradivo o EU.
Redno organiziramo tudi dogodke
ob pomembnih dnevih EU. Dnevne
novice in razpise redno objavljamo
na spletni strani RRA. V sklopu
tega programa je bila v letu 2011
prijavljena prireditev BORELJADA.

Za učenje je vedno pravi čas, vrata
LUNG-a pa so odprta vse leto. Tu vas
čakajo prijazen nasmeh, informacije,
nasveti, vzpodbude za izobraževanje
in kakovostni programi. Vsa
izobraževalna področja na LUNG-u
so prežeta s pozitivno energijo,
zaznamujejo pa jih različni napoji.
Izbira je zelo pestra; glede na vaše
želje in potrebe si privoščite napoj
sporazumevanja, modrosti, znanja,
samozavesti ali sprostitve.
Pridobitev izobrazbe
Na LUNG-u se lahko izobražujete
od osnovne šole za odrasle,
preko poklicnih in srednješolskih
programov do višje in visokošolskih
strokovnih programov pa tudi
magistrskega študija. Pomembna
novost je zanimiv in kakovosten
program predšolska vzgoja.
Jeziki
Na LUNG-u lahko jezikate v splošnih
jezikovnih tečajih, individualnih
tečajih, tečajih v paru ali tečajih po
naročilu. Letošnja novost v ponudbi
sta švedščina in japonščina.
Izpopolnjevanje
Izpopolnjujete se lahko v
računalniških in računovodskih
tečajih, tečajih knjigovodstva,
slepega tipkanja, hitrega branja
pa tudi strokovnih seminarjih in
tečajih s področja mehkih znanj. Po

novem lahko na LUNG-u pridobite
oz. potrdite nacionalne poklicne
kvalifikacije (NPK): knjigovodja,
socialni oskrbovalec, kmalu pa še
npk turistični informator in modni
stilist.
Na LUNG-u se vsako leto prijavljamo
na različne razpise, da lahko
udeležencem ponudimo brezplačna
izobraževanja.
Prosti čas
Področje prostega časa se deli na
že uveljavljene tematske sklope in
na področje tečajev za prosti čas.
Skozi vse leto se lahko vpišete v
tečaj digitalne fotografije, hitrega
branja, kitare, slikanja, krojenja
in šivanja ter klekljanja. Letošnja
novost sta tečaja baleta in flamenka.
Preko razpisa brezplačno izvajamo
zanimive študijske krožke.
Center vseživljenskega učenja
Severne Primorske
V okviru Centra vseživljenjskega
učenja Severne Primorske se
lahko brezplačno vključujete v
razne dejavnosti tako na LUNG-u
kot na kateri od naših Točk
vseživljenjskega učenja po vsej regiji.
Z informacijami, nasveti in znanjem,
pridobljenem v CVŽU, lahko
ogromno pridobite in postanete bolj
zadovoljni – tako na osebnem kot
poklicnem področju oz. področju
izobraževanja, usposabljanja.
Projekt CVŽU finančno podpirata
Ministrstvo za šolstvo in šport in
Evropski socialni sklad, zato so vse
dejavnosti za udeležence brezplačne.
Nada Uršič Debeljak,
direktorica LUNG-a

razno

V okviru vstopne točke VEM in
Programa vavčerskega svetovanja
in usposabljanja nudimo
konkretno, uporabno, predvsem pa
profesionalno strokovno-svetovalno
pomoč v postopku pred registracijo
podjetja, administrativno pomoč
v postopku same registracije
samostojnega podjetnika ter
svetovanje v kasnejših fazah
poslovanja podjetnika.

Svetla
stran
učenja

Črtomir Špacapan,
direktor Regijske razvojne agencije
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Za vsakega veliko
– jesen in zima v
Goriški knjižnici
Čeprav bi lahko veliko napisali o
preteklem dogajanju v naši knjižnici
– o zanimivih razstavah, delavnicah,
literarnih in glasbenih večerih, o
ponudbi naše knjižnice, bomo tokrat
raje pokukali v prihajajočo jesen
in zimo, ki bo v knjižnici vsekakor
pestra in pozitivna.
Ker nas sonce to poletje kar ni
dodobra ogrelo, bomo z jesenjo v
knjižnici greli srca s pogovori o
knjigah. Pri klavirju bomo v drugi
polovici septembra klepetali o
knjigah, ki sestavljajo letošnji seznam
Primorci beremo. O srečanju bomo
vse sodelujoče v projektu obvestili
pravočasno s povabilom po pošti, vse
ostale pa preko naše spletne strani
(www.ng.sik.si). Decembra nas čaka
še zaključna prireditev v okviru
omenjenega projekta – v našo družbo
bomo povabili zanimivo gostjo.

Snemanje
vložnega filma
za predstavo
SNG Nova Gorica
Kdor sam do
večera potuje
skoz svet (Simon
Gregorčič) v stari
porodnišnici v
Šempetru

razno

SNG Nova Gorica v tej sezoni
pripravlja novo predstavo, ki bo, tako
kot večina sezone 2011/212, obarvana
primorsko. Tema predstave je namreč
goriški slavček, Simon Gregorčič.
Priprave na predstavo, katere avtorica
in režiserka je novogoričanka Neda
R. Bric, sodeluje pa večina tudi
primorska ekipa (dramaturginja
Martina Mrhar, lektor Srečko Fišer,
scenografa Rene Rusjan in Boštjan
Potokar, kostumografinja Tanja Zorn
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V knjižnici se dnevno srečajo
številne generacije. V tednu od
17. do 21. oktobra 2011 bomo
povezovali dve generaciji. V tem
času bo namreč po knjižnicah,
šolah in domovih za starejše po
vsej Sloveniji potekal vseslovenski
prostovoljski projekt Simbioz@
e-pismena Slovenija (www.simbioza.
eu). Namen projekta je preko
medgeneracijskega sodelovanja
dvigniti računalniško pismenost
starejših – mladi prostovoljci bodo
predstavnike generacije svojih
dedkov in babic navdušili za rabo
računalnika. Že od konca avgusta so
v centralni knjižnici, na podružnicah
in bibliobusu postavljene info točke
za prijavo k izobraževanju. Vedno
lahko za pomoč vprašate knjižničarje,
ki vam bodo z veseljem pomagali pri
vpisu, se z vami pogovorili in vam
ponudili promocijsko gradivo.
Več o aktualnem dogajanju v
knjižnici lahko preberete na naši
spletni strani www.ng.sik.si, za
spremljanje dogodkov v prihodnje
pa kliknite na Koledar dogodkov.

Preko zavihka Katalogi lahko
brezplačno brskate po podatkovnih
bazah (slovenskih in tujih), in sicer
v knjižnici, od julija dalje pa tudi od
doma. Za dostop od doma (oddaljen
dostop) potrebujete številko članske
izkaznice in COBISS/OPAC geslo
(geslo, s pomočjo katerega uporabljate
storitve servisa Moja knjižnica –
podaljšujete gradivo, naročate prosto
in rezervirate izposojeno gradivo), ki
ga pridobite v knjižnici.
“Obiščete” nas torej lahko preko
svetovnega spleta, vseeno pa je
prijetno vstopiti v knjižnico, prostor,
poln (ne)znanih obrazov, stopiti med
police in pobrskati med knjigami,
ob kavi poklepetati s prijateljem
ali prelistati dnevno časopisje.
Kako dobro je posedeti na fotelju
in prebirati najnovejšo kriminalko
priljubljenega avtorja. Koliko
duhovne hrane ... Naj vam tekne!
Polonca Kavčič,
Goriška knjižnica Franceta Bevka

Grželj, avtorica videa Polona Zupan,
skladatelj Aldo Kumar, oblikovalec
svetlobe Samo Oblokar, scenograf
za film Aleksander Blažica), so se
v gledališču pričele že maja. Junija
pa je ekipa nato snemala tudi vložni
film za predstavo, in sicer v stari
porodnišnici v Šempetru. Predstava
je namreč sestavljena iz dveh delov,
seveda iz igranega gledališkega dela
o Simonu Gregorčiču in iz vložnega
filma, ki pripoveduje vzporedno
zgodbo iz polpretekle zgodovine, v
kateri igrata Marjuta Slamič in gost
Matej Puc.

pesmih. Dolgoletni boj, ki se je
vnel med njegovimi privrženci in
zagretimi nasprotniki, je prerasel
v skoraj politični obračun med
svobodomisleci in tradicionalisti.
Napadi na umetnikovo občutljivo
srce so v njem sprožili dvom vase
in v svojo umetniško moč. Nenehne
ustvarjalne krize in depresije so
botrovale vse hujšim težavam z
zdravjem, ki jim je na koncu podlegel.
Skozi vse to pa kot žarek presevajo
neizpolnjena, nikoli pozabljena
čustva do dekleta, iz katerih so
vzklile najlepše ljubezenske pesmi.

Biografska drama o Goriškem
slavčku, ki je pred več kot sto leti
hrepenel in svoje srce izlival v
pesmi, je sicer zgodba o vzponih
in padcih globoko razmišljujočega
in še globlje čutečega človeka.
Življenjska pot pesnika, nenavadno
razgibana za katoliškega duhovnika,
odseva duh časa, v katerem se
rojeva želja po narodni enotnosti
in borba za obstanek slovenskega
jezika. Gregorčičeva misel o teh
velikih vprašanjih je zapisana v
številnih narodno buditeljskih

mag. Ana Kržišnik, dramaturginja

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

1973 Reminiscenčni trenutek 143x143.

tudi izven razreda in tudi takrat, ko
so že končali osnovno šolo. Menda
je pri pouku strastno kadil, prav
tako strastno in plastično pa je
tudi pripovedoval o umetninah iz
zakladnice umetnostne zgodovine.
Poudarjal je vlogo materialov v
kiparstvu, Kraševce je navduševal
nad kamnom, Mirence in Biljence
nad glino, v slikarstvu je govoril o
barvi. V spominu jim je ostal tudi
kot eden od aktivnih organizatorjev
šempetrskega pustnega sprevoda.
Silvester Komel se je v drugi
polovici prejšnjega stoletja uvrščal
med protagoniste umetniškega
življenja na Primorskem, bil je
med aktivnejšimi člani čezmejne
skupine 2xGO. Njegov opus izpričuje
svojevrstno prisotnost abstraktne
tradicije informela, ki ga je znal
raznežiti z bogatimi mediteranskimi
lirskimi vzdušji ter ga poživiti s
slikovitimi iluzionističnimi učinki.

Komelovo leto
Letošnje leto je Komelovo leto.
V novogoriški občini se letos
spominjajo enega najpomembnejših
goriških umetnikov Silvestra Komela
(1931–1983), ki bi 5. septembra
praznoval 80. let, spominskim
dogodkom pa se pridružujejo tudi v
drugih občinah.
Silvester Komel, po rodu iz
Rožne Doline, je na Akademiji za
upodabljajočo umetnost študiral
pri prof. Mariju Preglju in Gabrijelu
Stupici, po končanem študiju pa

poučeval likovni pouk na šolah v
Mirnu in med leti 1968 ter 1979
v Šempetru pri Gorici. In prav o
spominih na ta leta poučevanja, so
pod murvo pred ateljejem Negovana
Nemca v Biljah pred kratkim govorili
njegovi prijatelji ter učenca Nives
Marvin, umetnostna zgodovinarka,
in Milovan Valič, slikar in pedagog.
Povedala sta, da se ga spominjata
kot duhovitega učitelja, ki je znal
motivirati učence in jih veliko
naučiti. Z njimi se je o umetnosti in
drugih aktualnih stvareh pogovarjal

Ob Komelovem letu so skupne
moči združili Kulturni dom iz
Nove Gorice in Gorice ter seveda
Komelova družina, zlasti njegov
sin Boštjan, h pokroviteljstvu pa je
pristopil tudi predsednik države,
Danilo Türk. Osrednji dogodek je
pregledna razstava Zmagoslavje
svetlobe v Mestni galeriji Nova
Gorica ter v Kulturnem domu v
Gorici (od 2. do 23. septembra), ki
jo spremlja knjiga s spremljajočo
študijo dr. Milčka Komelja.
Klavdija Figelj

Z razstave v proizvodni hali podjetja
Vozila Gorica, kjer je Silvester Komel
razstavljal leta 1976.
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nekoč je bilo

“Silvester Komel je s svojim
obsežnim slikarskim opusom
vidno zaznamoval tako goriški
kot širši slovenski prostor
in se pomembno zapisal
v zgodovino slovenskega
modernega slikarstva,” je v
spremni besedi monografije
zapisala Pavla Jarc, direktorica
Kulturnega doma Nova Gorica.

Delček Šempetra v Romuniji
Danes si težko predstavljamo
Šempeter pri Gorici brez omembe
rodbine Coronini. Saj je celo
sedež občine v nekdanji graščini
šempetrske veje te nekdaj mogočne
goriške plemiške rodbine.
Rodbina Coronini je zaslovela z
Ivanom Krstnikom (Johann Baptist)
Ferdinandom Aleksijem, ki se je rodil
16. novembra 1794 v Gorici. Njegov
oče je bil prav tako Ivan Krstnik,
predsednik Kmetijske družbe v
Gorici, mati grofica Eleonora pa je
izhajala iz znane goriške plemiške
rodbine Strassoldo.
Grof Ivan Krstnik Coronini se je
odlikoval v avstrijski vojski, dvanajst
let (1836–1848) je na Dunaju
vzgajal poznejšega habsburškega
cesarja Franca Jožefa I.. Naposled
se je naveličal orožja in bojnih
pohodov, zato se je leta 1865 na
lastno željo umaknil iz vojske. Za
svoje bivališče v zasluženem pokoju
si je izbral Šempeter pri Gorici,
od koder je redno vzdrževal pisne
stike s cesarjem Francem Jožefom,
svojim nekdanjim varovancem. Kot
je zabeleženo v šempetrski mrliški
knjigi je grof Coronini umrl 26.
julija 1880 ob 10. uri zjutraj v svoji
šempetrski graščini. Do smrti je
uspešno vodil obsežna družinska
posestva v Šempetru in okolici.

nekoč je bilo

Povrnimo se na kratko v čas
njegove vojaške službe, ko je sredi
19. stoletja Habsburška monarhija
utrjevala svojo jugovzhodno mejo
na Balkanu proti hirajočemu
Otomanskemu imperiju. Grof
Coronini je leta 1854 kot poveljnik
avstrijskega opazovalnega korpusa,
ki je štel 50.000 vojakov, s svojo
enoto zasedel Romunijo. Bil je
imenovan za civilnega in vojaškega
guvernerja Banata in Vojvodine
(1851–1859) ter potem za hrvaškega
bana (1859–1860). Dosegel je čin
topniškega generala. Zlasti se je
zavzel za napredek mesta Temišvar
v današnjem romunskem Banatu.
V zahvalo so mu meščani izdelali
doprsni kip in ga postavili v mestni
park, ki ga je ustanovil prav Ivan
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Krstnik. Imenovan je bil tudi za
častnega meščana Temišvarja.
Ko sem se konec junija 2011 mudil
v tem vzhodno-banatskem mestu,
sem seveda lokalne poznavalce
povprašal tudi po grofu Coroniniju.
Zlasti me je zanimal mestni park z
njegovim kipom. Park danes stoji
v vsem svojem sijaju, ambiciozna
mestna uprava ga je dala še
polepšati. Ko pa me je zanimala
usoda Coroninijevega kipa, sem
dobil odgovor, da se trenutno nahaja
v restavratorski delavnici, kjer čaka
na obnovo. Pojasnili so mi še, da ga
bodo po koncu del spet postavili na
prvotno mesto, saj je Coroninijevo
ime v Temišvaru med lokalnimi
zgodovinarji dokaj dobro poznano.
So me pa romunski kolegi opozorili
na majhen kraj Coronini, ki se nahaja
v jugozahodnem Banatu, ob reki
Donavi, tik ob srbski meji. Po zadnjih
podatkih šteje manj kot dva tisoč
prebivalcev, dobra četrtina je češke
narodnosti. Od kod kraj Coronini in
Čehi ob Donavi v Romuniji?
Današnje naselje Coronini
v Romuniji vleče sledi že iz
prazgodovinske dobe, o čemer
pričajo bogate arheološke najdbe.
V srednjem in novem veku so
madžarski kralji, tedanji gospodarji,
tam zgradili veliko utrdbo, ki je
varovala južno mejo madžarskega
kraljestva. Pozneje je delil usodo
mejnega in konfliktnega področja
med Habsburško monarhijo in
Otomanskim imperijem, sledil je
nagel upad prebivalstva. Do razcveta
je prišlo po utrditvi habsburške
posesti v 18. stoletju. Nekdaj
se je kraj imenoval Lászlóvára
(madžarsko) oziroma Pescari
(romunsko). Danes je s sosednjo
vasjo Sv. Helena oz. Sfânta Elena
(romunsko) sedež skupne občine
Coronini. Na to precej pusto mejno
ozemlje so se pred dvesto leti
naseljevali kolonisti iz različnih
dežel monarhije, v Coronini in
bližnjo okolico pa je prišlo največ
Čehov iz zahodne Češke, zato še
danes velja za češki jezikovni otok v

Banatu. Ime Coronini je kraj prevzel
leta 1911, v zadnjih letih avstroogrske uprave teh krajev, ki so po
prvi svetovni vojni pripadli razširjeni
Kraljevini Romuniji. Poimenovanje
je sovpadalo s 60. obletnico
prihoda “našega” grofa Coroninija
v Banat, kar je takrat pomenilo
dobo gospodarskega razcveta in
miru. Nekdaj kmečko okolje se je
naglo razvijalo in spreminjalo, kraj
Coronini je postal center rudarske
industrije.
Združena Evropa nas je spet
povezala, kot nekdaj propadla
Habsburška monarhija. Tkejo se nove
vezi. Mogoče bo gospod Gheorghe
Dăneţ, aktualni župan romunskega
Coroninija, v prihodnosti spoznal
tudi Šempetrce?
Renato Podbersič ml.

Vas Coronini.

Janez Krstnik Coronini.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba

SEPTEMBER
20. september, 18.00
Samozdravljenje in negovanje diha,
predavanje dipl. sociologa, Petra Amaliettia
Velika sejna dvorana Mestne občine Nova
Gorica
Društvo tiroidnih bolnikov Primorske Svetilnik
22. september, 20.00
Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon
Gregorčič)
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica
23. september, 20.00
Šempetrski krajevni praznik z otvoritvijo
prenovljenega mestnega središča
Big band Nova, Nova Gorica z vokalisti Majo
Porta, Niko Kodrič in Danom Ličnom
Gostja večera: Tinkara Kovač
Dirigent: Anže Vrabec
24. september, 11.00
70. obletnica OF - velika proslava v Renčah
Športna dvorana Renče
Območno združenje borcev za vrednote NOB
Nova Gorica skupaj s primorskimi občinami
24. september, 20.00
Cikel “VESELO NA KUBIK” - gledališke
predstave v izvedbi amaterskih gledaliških
skupin
Kulturna dvorana v Šempetru
Kulturno umetniško društvo Šempeter
28. september, 20.00
Kostja Gatnik, pregledna razstava
Mestna galerija Nova Gorica
Razstava bo na ogled do 21. oktobra.
30. september, 20.00
Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon
Gregorčič)
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica
OKTOBER

13. oktober, 20.00
Trieste - Alessandria Embarked – Štorija od
lešandrink
V sklopu Primorske trilogije Nede R. Bric.
Predstava Zavoda Maska Ljubljana.
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica

29. oktober, 20.00
Hlapci, večno aktualna drama Ivana
Cankarja
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica

13. in 14. oktober, 9.15
4. tradicionalni strokovni seminar
“Multimedijske tehnologije: Novi pristopi v
akustiki in zvoku”
Prostori Primorskega tehnološkega parka v
Vrtojbi
Univerza v Bologni, Univerza v Ljubljani in
VIRS Primorske

5. november, 20.00
Cikel “Veselo na kubik” - gledališke
predstave v izvedbi amaterskih gledaliških
skupin
Kulturna dvorana v Šempetru
Kulturno umetniško društvo Šempeter

15. oktober, 20.00
Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon
Gregorčič)
V sklopu Primorske trilogije Nede R. Bric.
Predstava SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica
19. oktober, 19.00
Dr. Mira Cencič: Primorske pesmi rodoljubja
in tigrovskega upora
Dvorana Coroninijevega dvorca
Zgodovinsko društvo Severne Primorske
20. oktober, 18.00
Soočenje s strahovi, predavanje mag.
Andreja Debeljaka
Velika sejna dvorana Mestne občine Nova
Gorica
Medobčinsko Društvo Svetilnik
22. oktober, od 10.00 do 12.00
Testiranje telesne zmogljivosti
Igrišče pri Osnovni šoli v Šempetru
Športno društvo Mark Šempeter
22. oktober, 18.00
Otvoritev Mladinskega centra Vrtojba
V okviru otvoritve Mladinskega centra in
dvorane v Vrtojbi ter krajevnega praznika
Vrtojbe
Krajevni odbor Vrtojba

2. oktober, 9.00
Skuter Sport Amater
Vrtojba, bivši MMP-Vrtojba
ŠKD GAS Vrtejba

22. oktober, 19.00
Prifarski muzikanti
Kulturna dvorana v Šempetru
Društvo žena in deklet Šempeter

6. oktober, 16.00
Prireditev ob tednu otroka
Humanitrano društvo KID Otrok otroku
Medobčinsko Humanitrano društvo KID Otrok
otroku

23. oktober, 19.00
Otvoritev razstave in gledališka predstava:
Doris Jarc: Umetniška terapija ali kdo koga
zdravi
V okviru otvoritve Mladinskega centra in
dvorane v Vrtojbi ter krajevnega praznika
Vrtojbe
KD VIK - Vrtejbnska igralska kompanija

10. oktober, 20.15
Pihalni kvintet Slowind
Aleš Kacjan, flavta; Matej Šarc, oboa;
Jurij Jenko, klarinet; Paolo Calligaris, fagot;
Metod Tomac, rog
Velika dvorana Kulturnega doma Nova
Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
11. oktober, 20.00
Eda- zgodba bratov Rusjan, V sklopu
Primorske trilogije Nede R. Bric., Predstava
SNG Nova Gorica in Mladinskega gledališča
Ljubljana
SNG Nova Gorica

Jesen 2011

26. oktober, 20.00
Dekameron, Komični muzikal po
Boccaccievih renesančnih ljubezenskih
zgodbah v režiji Borisa Kobala. Predstava
SNG Nova Gorica in Mestnega gledališča
Ljubljanskega.
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica
27. oktober, 20.00
Cifra, mož - Zgodba o odraščanju
problematičnega najstnika. Predstava SNG
Nova Gorica
SNG Nova Gorica
SNG Nova Gorica
29. oktober, 20.00
Adi Smolar
Velika dvorana Mladinskega centra Vrtojba
KD VIK - Vrtejbenska igralska kompanija

7. november, 20.15.
Državni simfonični orkester mesta Voronež
(Rusija)
Vladimir Verbitsky, dirigent
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
11. november
Martinova furnga
Turistično društvo Občine Šempeter -Vrtojba
12. november, 19.00
Srečanje z Dominikom Budalom in
njegovimi prijatelji
Pogovor s fanti, ki so se zdravili zaradi
odvisnosti v Reto centrih
Mala dvorana Mladinskega centra Vrtojba
KD VIK - Vrtejbenska igralska kompanija
12. november, 21.00
Martinovanje s skupino Kingston,
VSTOP PROST
Šotor pri Športnem centru HIT
Športni kinološki klub Vrtojba, pokrovitelj:
Občina Šempeter-Vrtojba
12. in 13. november
14. in 15. razstava psov – CACIB,
več na: show.vipdog.si
Športni center HIT
Športni kinološki klub Vrtojba
17. november, 17.00
15. Pohod z lučkami - korak iz teme
Gasilski dom Šempeter
Športno društvo Mark Šempeter
26. november, 18.00
Martinov koncert – obeležitev 30-letnice
neprekinjenega delovanja MePZ Vrtojba
Velika dvorana Mladinskega centra
Mešani pevski zbor Vrtojba
DECEMBER
3. december, 20.00
Cikel “VESELO NA KUBIK” - gledališke
predstave v izvedbi amaterskih gledaliških
skupin
Kulturna dvorana v Šempetru
Kulturno umetniško društvo Šempeter
5. december, 20.15.
Komorni godalni orkester Slovenske
filharmonije
Jasna Corrado Merlak, harfa (Italija)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Kulturni dom Nova Gorica
18. december, 11.00
6. Kros Vrtojbensko Biljenski griči
Vrtojbensko Biljenski griči
Društvo ljubiteljev teka Filipides
18. december, 13.00
Zaključna prireditev Primorskih pokalnih
tekov 2011
Podružnična šola Vrtojba
Društvo ljubiteljev teka Filipides
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napovednik

8. oktober, 20.00
“Iz heca pridejo deca”, besedilo in režija:
Maja Nemec, Kulturno društvo Svoboda
Deskle, gledališka skupina MAK
Velika dvorana Mladinskega centra Vrtojba
KD VIK - Vrtejbenska igralska kompanija

NOVEMBER

Star kmet je žalostno ugotovil, da
se bliža pomlad in da bo moral
prekopati njivo, če bo hotel posaditi
krompir.

najbližji hiši, da bom vmes lahko
hodil počivat. Zelo mi je žal, da te
ni. Upam, da mi bo uspelo. Tvoj
oče.”

Že naslednje jutro so bili pri kmetu
na vrtu policisti ter prekopali vsak
centimeter vrta, toda “zaklada” niso
našli. Opravičili so se in odšli.

Njegov sin, ki mu je vedno pomagal,
je bil v ječi zaradi kraje denarja. Oče
mu je pisal: “Dragi sin! Ni prijetno
biti tako bolan in nemočen zlasti
takrat, ko je treba delati na polju,
jaz pa sem sam. Odločil sem se, da
bom poskusil prekopati vrt, ker je

Sin je takoj odpisal: “Dragi
oče! Upam, da boš pismo dobil
pravočasno in nikar ne koplji
vrta! Tja sem namreč v dobro
zavarovanem pločevinastem paketu
skril ukradeni denar. Oprosti mi,
prosim, in lep pozdrav. Tvoj sin.”

Naslednji dan je oče dobil še eno
pismo: “Dragi oče! Zdaj pa le posadi
krompir. Upam, da sem ti pomagal.
V teh okoliščinah je to največ, kar
sem lahko storil zate. Tvoj sin.”

priljubljenejših. V branje smo vam
tudi tokrat ponudili nove, drugačne
vsebine. Prizadevamo si, da bi svoje
mesto v Glasilu dobili najrazličnejši
ljudje in dogodki, ki so zaznamovali
življenje v naši občini in izven nje.

pomislekov, idej, prispevkov v obliki
obvestil, novic, pa tudi mnenj in
drugih sporočil za našo javnost. S
svojimi prispevki ter fotografijami
soustvarjajte našo vsebino.
Naslednja številka bo izšla
decembra. Pišite nam na elektronski
naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si
in sicer do konca meseca novembra.

Priredila Marija Osvald

Vabilo k sodelovanju
Spoštovane
bralke in
cenjeni bralci.
Pred vami
je že druga
prenovljena
številka našega
občinskega
Glasila. Veseli
nas, da ste se
na prvo izdajo odzvali pozitivno,
zato verjamemo, da bo tudi tokrat
tako. Poleg uspešno zaključenih
občinskih projektov vam
predstavljamo občinske svetnike,
Program Svit, spomnili smo se
umetnika Silvestra Komela, ki je v
svet vizualne umetnosti popeljal
številne generacije v Osnovni šoli
Ivana Roba šolajočih se otrok in še
bi lahko naštevali. Svoje mesto so
dobila tudi društva, ki delujejo na
medobčinski ravni, prav tako pa
vam je na voljo kar nekaj dogodkov
iz rubrike “Od tu in tam”, ki je po
odzivih bralcev tudi ena izmed

Tudi tokrat vas vabimo k
sodelovanju. Naš namen je
obveščanje o življenju v naši
občini na način, ki bo spodbujal k
odprti javni razpravi in svobodnem
izražanju mnenj.
Za naslednjo številko si nadejamo
vaših komentarjev in mnenj na
kakršnekoli teme, ki jih bomo
objavili v pismom bralcev
namenjeni rubriki. Prav tako
želimo uvesti rubriko, s katero
bomo poiskali odgovore na vsa
vaša vprašanja. Tudi v prihodnje
vam želimo pripraviti čimbolj
raznovrstne in aktualne vsebine,
predstaviti delo, življenje in utrip v
Šempetru in Vrtojbi.
Nadejamo se vaših predlogov,

In še nekaj za konec: Učiteljica
vpraša učenca: “Koliko je visoka
šola?” On ji odgovori: “Dva metra!”
Učiteljica vpraša, zakaj ravno toliko?
Učenec pa urno nazaj: “Zato, ker jo
imam že čez glavo!”
Prepričani smo, da vendarle ni tako.
Vsem učencem in njihovim staršem
želimo prijeten začetek šolskega leta.
Predvsem pa želimo, da bi bil le-ta
varen in nepozaben za vse. Tako
za otroke, starše kot tudi učitelje.
Nasvidenje spet decembra.
Barbara Skorjanc

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini Šempeter-Vrtojba.
Izdajatelj: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, zanjo župan Milan Turk
E-naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si
Uredili: Barbara Skorjanc in Mateja Poljšak Furlan
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.
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