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Spoštovane občanke in občani!

V decembru leta 1998 smo imeli v naši občini 1. konstitutivno sejo ob-
činskega sveta. Izteka se torej 10 let od ustanovitve in začetka poslovanja naše 
Občine. Lahko smo zadovoljni in ponosni na dosežke, pa tudi zaskrbljeni nad 
tem »kako naprej«. Vendar nam optimizma ne zmanjkuje, tudi zagnanost ne po-
jenjuje, dejstvo pa je, da so časi »debelih krav«, z vse splošno svetovno krizo, ki se 
nas je že močno dotaknila, mimo. Potrebno bo bistveno bolj racionalno gospo-
dariti s sredstvi, veliko bolj skrbeti za prihodke proračuna in predvsem biti čim 
uspešnejši pri pridobivanju evropskega denarja za načrtovane investicije. Leto, ki 
se poslavlja, je zaznamovano s končano investicijo v Vrtojbensko obvoznico, na-
daljevanjem investicije v obnovo Coroninijevega dvorca ter dejstvom, da prihran-
kov iz preteklih let ni več. V naslednje leto vstopamo soočeni z dejstvom, da lahko 
porabimo le toliko, kolikor bo priteklo v občinsko blagajno, upoštevajoč, da smo 
se, kolikor je bilo mogoče, že zadolžili za financiranje investicij v letošnjem letu.

Še kako občutimo izpad prihodkov iz naslova dohodnine, kot posledico 
spremembe Zakona o financiranju občin, po katerem nas je Janševa vlada pri-
krajšala za 500.000,00 EUR letno in to v času že začetega investicijskega ciklusa 
treh obsežnih investicij, to je Vrtojbenska obvoznica, obnova Coroninijevega 
dvorca ter infrastrukturna obnova centra Šempetra z arhitekturno ureditvijo 
Šempetrskega trga.

Upravičeno pričakujemo, da bo nova Vlada odpravila napake in krivice 
prejšnje Vlade, ki so mejile že na diskvalifikacije barvno neusklajenih občin in 
tako omogočila nadaljnji razvoj naše občine. Naša pričakovanja so po volitvah še 
toliko večja.

Poleg omenjenih investicij smo v letu 2008 v Vrtojbi zagotovili dodatni 
prostor v Zadružnem domu in temeljito obnovili streho Zadružnega doma, ure-
dili krak ulice na Opekarniški cesti ter nadaljevali s plinifikacijo ter polaganjem 
optičnega kabla.

V Šempetru so med vidnejšimi investicijami dokončanje infrastrukturne 
prenove ulice Nikole Tesle s pločnikom, javno razsvetljavo in zaključnim slojem 
asfalta ter kanalizacijsko in meteorno povezavo ulice Andreja Gabrščka in ulice 
Nikole Tesle. Urejeno je bilo parkirišče na Podmarku, 1. faza ekološkega zbirnega 
centra Lavžnik, dokončana je bila komunalna oprema Lavžnik, ki obsega izvedbo 
fekalne kanalizacije z zadrževalnikom, črpalne postaje in povezavo kanalizacije 
preko tlačnega voda na »S« kanal.

Ena izmed najvidnejših investicij je bila vsekakor obnova vrha zvonika v 
Šempetru. S tem je občina pokazala tudi pozitiven odnos do vzdrževanja sakral-
nih objektov. 



Naj omenim tudi usposobitev dodatnih 
prostorov v vrtcu Mavrica. Zaradi ukrepa Vlade, 
da je drugi otrok sočasno v vrtcu brezplačno, se 
je namreč povečal vpis. Sredstva pa je Vlada za-
gotovila le za del, ki ga financirajo starši, prostore 
in kader pa je morala zagotoviti Občina. 

Ne glede na krizo, ki je pred nami, bomo v 
letu, ki prihaja, kot že rečeno, nadaljevali s priza-
devanji za dokončanje začetih in odpiranje novih 
investicij skladno z začrtanimi plani.

V teku so že aktivnosti za športni park v 
Šempetru, za čistilno napravo v Vrtojbi, za na-
daljevanje cestne in infrastrukturne obnove 
Vrtojbenske ceste, semaforiziranega križišča v 
Šempetru, cestnega in infrastrukturnega ureja-
nja Vrtojbe. Tudi aktivnosti za Center za socialne 
dejavnosti so v teku.

Ne glede na probleme pa bo nekaj sredstev 
še vedno na razpolago za aktivnosti društev, ki 
občini dajejo vsakodnevni utrip z množico prire-
ditev. Tudi letos sta bila najbolj odmevna Praznik 
borele in Praznik Sv. Petra. Morda bi kazalo v 
prihodnje ta dva praznika organizirati izmeno-
ma in združevati sredstva. Opazni so tudi mladi, 
posebej s prireditvami oz. tekmami v motokrosu, 
opazne so gledališke predstave, pohodi in množi-
ca drugih prireditev in aktivnosti. 

Na koncu bi se želel zahvaliti vsem, ki po-
magate soustvarjati podobo naše občine. Hvale-
žen sem vam za vaš tud, delo in pozitivno energi-
jo, ki jo prenašate na vse nas.

Vsem občankam in občanom želim prijetne 
božične in novoletne praznike, čestitam vam ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti, v novem letu, 
ki prihaja, pa veliko zdravja, pozitivne energije in 
optimizma za premagovanje težav in ovir, ki so 
pred nami. Želim vam čim več poguma. Pravijo, 
da je sreča na njihovi in naši strani.

Vaš župan.

Dragan Valenčič
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Prireditve ob
zaključku leta
SOBOTA, 20. december 2008
na Trgu Ivana Roba

ob 14.00 uri predaja v namen, nove in edinstvene, gasilske 
avtocisterne AC 24/120 (PGD Šempeter pri Gorici)

ob 17.30 uri prižiganje lučk na novoletni jelki ob spremljavi 
Pihalnega orkestra Vogrsko

NEDELJA, 21. december 2008
Kulturna dvorana Vrtojba

ob 17.00 uri predstavitev knjige, pravljice za otroke in odrasle, 
Majin najlepši božič, prve knjige avtorice Doris Jarc iz Vrtojbe 
(program bo vodila Pavla Jarc)

TOREK, 23. december 2008
Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici

ob 19.30 uri prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti v 
Kulturni dvorani v Šempetru pri Gorici; mladinski pevski zbor 
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, pod vodstvom Jasmine 
Gorjanc, otroški pevski zbor OŠ Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici pod vodstvom Lucije Gregorič, otroški pevski zbor OŠ 
Ivana Roba Šempeter pri Gorici, podružnične šole Vrtojba, pod 
vodstvom Tatjane Marvin ter igralec Radoš Bolčina

SOBOTA, 27. december 2008

Župnijska cerkev v Vrtojbi

ob 18.00 uri Božični koncert (Mešani pevski zbor »Ciril Silič« 
Vrtojba, Mešani pevski zbor Vrtojba in Moški pevski zbor Pol-
šnik pri Litiji)

§

§

§

§

§
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Že nekaj časa je bila 
prisotna ideja po ustanovitvi 
skupne občinske uprave, z zelo 
jasnim ciljem po zmanjšanju 
stroškov dela v administraciji 
in seveda zagotoviti učinkovito 
izvajanje nalog za potrebe vseh 
treh občin.

Z uveljavitvijo sprememb 
Zakona o lokalni samoupravi in 

Zakona o financiranju občin je bila podana možnost po 
uresničitvi ideje o skupni upravi, Zakon o lokalni samo-
upravi v 49a. členu namreč določa, da se občine lahko 
odločijo ustanoviti skupno občinsko upravo; Zakon o 
financiranju občin pa omogoča sofinanciranje države v 
višini 50 % stroškov za naslednje naloge:

- občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, 
- notranji finančni nadzor,
- upravne ter strokovne naloge na področju ure- 

 janja prostora,
- na področju zagotavljanja in izvajanja javnih  

 služb.
V začetku decembra 2008 je bil v Uradnem listu 

Republike Slovenije objavljen Odlok o ustanovitvi orga-
na skupne občinske uprave: Medobčinska uprava občin 
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevi-
ca. Torej, ideja se je uresničila!

Med pripravo odloka in postopkom sprejemanja 
smo ves čas sledili osnovnemu cilju ter prišli do vsebine 
odloka, ki ureja delovno področje, notranjo organizaci-
jo, način sprejemanja odločitev, vodenje ter zagotavlja-
nje sredstev in drugih pogojev za delo.

V skupni upravi se bodo izvajale naloge: 
- občinskega inšpekcijskega nadzorstva in 
 občinskega redarstva,
- notranjega finančnega nadzora in 
 proračunskega računovodstva,
- upravne ter strokovne naloge na področju 
 urejanja prostora.
Na začetku delovanja predvidevamo zaposlitev 

petih oseb oz. javnih uslužbencev, in sicer dva z visoko 
izobrazbo in tri s srednjo stopnjo izobrazbe.

Ustanoviteljske pravice občin izvršujejo župani 
občin soustanoviteljic, razen sprejema sprememb in do-
polnitev odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev 
za delovanje organa, za kar so pristojni občinski sveti.

Župani bodo soglasno sprejeli kadrovski načrt in 
sistemizacijo delovnih mest ter imenovali predstojnika 
medobčinske uprave. Pristojnost županov je tudi do-
ločitev programa dela in finančni načrt ter nadzor nad 
delom skupne uprave. Sedež medobčinske uprave je v 
Šempetru pri Gorici, Cesta goriške fronte 11.

Sredstva za delo in druga materialna sredstva 
zagotavljajo občine soustanoviteljice v naslednjem raz-
merju:

- Občina Šempeter-Vrtojba 41,57 %,
- Občina Renče-Vogrsko 27,26 %,
- Občina Miren-Kostanjevica 31,17 %.
Razmerje se bo določalo vsako leto, glede na šte-

vilo prebivalcev preteklega leta, na dan 31. 12..
Ob upoštevanju dejstva, da bo država iz svoje-

ga proračuna zagotovila 50 % v preteklem letu  reali-
ziranih odhodkov skupne uprave, lahko ugotovimo, da 
bodo prvi pozitivni finančni učinki vidni v občinskem 
proračunu za leto 2010. 

Občina Šempeter-Vrtojba bo tako predvidoma 
prihranila 34.000,00 evrov na letni ravni.

V primeru odločitve, da skupna občinska upra-
va preneha z delovanjem, si občine soustanoviteljice 
razdelijo za to namenjene stvari, pravice in denarna 
sredstva.

Občine morajo v tem primeru poravnati vse ma-
terialne obveznosti skupne občinske uprave do tretjih 
oseb in prevzeti v svoje uprave javne uslužbence, ki so 
jim zagotovile delo v medobčinski upravi.

Vsi skupaj si želimo učinkovito delo občinskih 
upravnih organov, za zagotovitev potreb občank in ob-
čanov na lokalni ravni, s čim manjšimi stroški.

Vsem želim srečno novo leto 2009.
Dušan Bremec
Tajnik občine

Medobčinska uprava občin 
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko 
in Miren-Kostanjevica
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Seje občinskega 
sveta
Dnevni red 18. seje Občinskega 
sveta Občine Šempeter-Vrtojba, 
3. julij 2008

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Odlok o programu opremljanja zemljišč za grad-
njo na območju ureditvenega načrta MMP Vrtoj-
ba (skrajšani postopek)
Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju ob-
čine Šempeter-Vrtojba (skrajšani postopek)
Poročilo o delu PTP (informacija)
Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodar-
stva Goriške (informacija)
Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986 – 2000 
z usmeritvami prostorskega razvoja občine do 
leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega 
družbenega plana Občine Šempeter-Vrtojba za 
obdobje 1986 – 1990, dopolnitve 2002” (skrajšani 
postopek)
Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev 
odloka o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih ureditvenih pogojev za posege v prostor 
na območju občine Šempeter-Vrtojba (Uradne 
objave, št. 1/2001 in 14/2001, Ur. l. RS, št. 114/03 
- UPB) (skrajšani postopek)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2008 
in Odlok o izvrševanju proračuna za leto 2008 
(skrajšani postopek)
Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba
Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca in 
števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šem-
peter pri Gorici – vrtec za šolsko leto 2008/2009
Sklep o subvencioniranju odsotnosti, drugega in 
naslednjih otrok iz Vrtca
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravil-
nika o štipendiranju (prva obravnava)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Osnovne šole Ivana Roba Šempeter 
pri Gorici (skrajšani postopek)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara 
Nova Gorica (skrajšani postopek)
Imenovanje predstavnikov Občine Šempeter-Vr-
tojba v Svet zavoda za izgradnjo socialnega centra 
Vrtojba in predstavnika uporabnikov oz. zainter-
esirane javnosti

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepre-
mičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba 
za leto 2008
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3139/4 in 
3139/5 k. o. Vrtojba
19. Sklep o ureditvi javne službe zagotavljanja 
zavetišča za zapuščene živali Občine Šempeter-
Vrtojba

Dnevni red 19. seje Občinskega 
sveta Občine Šempeter-Vrtojba, 
25. september 2008

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Poročilo o delu Zdravstvenega doma Nova Gori-
ca – Zobozdravstveno varstvo (informacija)
Soglasje k uvedbi dodatka za stalnost javnega za-
voda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska 
enota Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reše-
valno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica 
(skrajšani postopek)
Obravnava in potrditev osnutka Regionalnega 
prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici 
(izdelovalec Projekt d.d. Nova Gorica, št. 10114, 
avgust 2008)
Poročilo o delu policijskega oddelka Šempeter v 
prvem poletju 2008 (informacija)
Poročilo o delu ZIC-a (informacija)
Informacija o delu OKS, Občinske komunalne 
storitve d.o.o. v likvidaciji
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje opremljanja MMP Vrtojba v Občini 
Šempeter-Vrtojba (druga obravnava)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter-
Vrtojba za obdobje 1986-2000 z usmeritvami 
prostorskega razvoja občine do leta 2020 in pros-
torskih sestavin srednjeročnega plana Občine 
Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986-1990, dopol-
nitve 2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorsko uredit-
venih pogojev za posege v prostor na območju 
občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 
1/2001 in 14/2001 – uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 114/03)
Poročilo o izpolnjevanju terminskega plana inve-
sticij v letu 2008 (informacija)
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
(druga obravnava)
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o preob-
likovanju DO Komunalna energetika Nova Gori-
ca v javno podjetje Komunalna energetika Nova 
Gorica d.o.o. (skrajšani postopek)

2.

1.

3.

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Polletno poročilo o izvajanju proračuna
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepre-
mičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba 
za leto 2008
Sklep o potrditvi naložbe v rekonstruk-
cijo in dozidavo mladinskega centra v 
Vrtojbi
Pooblastilo županu za sprejem Dokumenta iden-
tifikacije investicijskega projekta in Investicijske-
ga programa za investicijski projekt Rekonstruk-
cija in dozidava mladinskega centra v Vrtojbi

Dnevni red 20. seje Občinskega 
sveta Občine Šempeter-Vrtojba, 
23. oktober 2008

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Poročilo o delu Policijskega oddelka Šempeter v 
prvem poletju 2008 (informacija)
Informacija o delu OKS, Občinske komunalne 
storitve d.o.o. v likvidaciji
Sprememba cene daljinskega ogrevanja v naselju 
Podmark
Potrditev Statuta KŠTM Šempeter-Vrtojba (skraj-
šani postopek)
Poročilo o delovanju IN PRIME za leto 2007 (in-
formacija)
Odlok o turistični taksi v občini Šempeter-Vrtoj-
ba (skrajšani postopek)
Imenovanje člana Upravnega sveta VIRS Pri-
morske
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3586/1  
k.o. Vrtojba
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Šempeter-Vrtojba (prva obra-
vnava)
Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave Občine Šempeter-Vrtojba (skrajša-
ni postopek)
Sklep o dopolnitvi Sklepa številka: 01101-3/2008-
9 o opredelitvi javnega interesa

Dnevni red 21. seje Občinskega 
sveta Občine Šempeter-Vrtojba, 
20. november 2008

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Predstavitev dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev UN mestno središče Šempeter
Predstavitev dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev ZN Na hribu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba na 
nepremičninah (skrajšan postopek)
Potrditev sistemizacije delovnih mest za vrtec in 
dodatni program Osnovne Šole Ivana Roba Šem-
peter pri Gorici
Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vr-
tojba v Svet zavoda Zdravstveni dom – Zoboz-
dravstveno varstvo
Potrditev Statuta KŠTM Šempeter-Vrtojba (druga 
obravnava)
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Šempeter-Vrtojba (druga obravnava)
Odlok o delovnem področju Občinske uprave 
Občine Šempeter-Vrtojba (druga obravnava)
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepre-
mičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba
Sklep o določitvi cene za programe vrtca v OŠ 
Ivana Roba Šempeter pri Gorici

15. 
16. 

17. 

18. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
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Večja 
vzdrževalna dela 
na ulici Nikole 
Tesle v Šempetru 
pri Gorici
V letu 2007 je Občina Šempeter-Vrtojba začela 

s prvo fazo vzdrževalnih del na Ulici Nikola Tesla v 
Šempetru pri Gorici z namenom, da se poveča prometna 
varnost na cesti in omogoči dostop z Ulice Nikole Tesla 
na nižje ležečo Ulico Andreja Gabrščka. V prvi fazi je 
bil zgrajen pločnik, povezava kanalizacije med Ulico 
Andreja Gabrščka in jaškom na Ulici Nikola Tesla, s tem 
je bila odpravljena nevarnost poplav na Ulici Andreja 
Gabrščka. Zaradi izdelave pločnika so bili zgrajeni 
novi ograjni zidovi, med pločnikom in Ulico Andreja 
Gabrška na treh mestih rampa za invalide in kolesarje 
ter stopnice. Vzdolž celotne ulice je bila postavljena 
nova javna razsvetljava.

Drugo fazo vzdrževalnih del smo začeli v drugi 
polovici leta 2008 in končali v začetku septembra 2008. 
Odstranjen je bil stari asfalt, urejeno odvodnjavanje 
ceste, postavljeni robniki na cestni strani pri železnici, 
delno smo odstranili staro betonsko ograjo ob železnici 
in jo nadomestili s kovinsko. Celotna površina ceste je 
asfaltirana na novo.

Izvajalca del sta bila Marc d.o.o. iz Ajdovščine in 
CPG Nova Gorica. Celotna investicija je skupaj s projek-
tno dokumentacijo in nadzorom stala 245.000 EUR.

Bogdan Nemec
Strokovni sodelavec za investicije

Pridobivanje 
nepovratnih 
sredstev v okviru 
javnih razpisov
Na področju pridobivanja nepovratnih sred-

stev iz evropskih in drugih skladov smo začeli po-
spešeno delati v mesecu maju 2008. Pri pregledu 
potencialnih projektov smo se fokusirali na tri pro-
jekte, s katerimi smo kandidirali na javne razpise. 

INVESTICIJA V ŠPORTNI PARK 
ŠEMPETER – I. FAZA

V mesecu maju smo kandidirali za evropska 
sredstva na Ministrstvu za šolstvo in šport v Ljubljani. 
Žal smo bili kljub popolni vlogi neuspešni. Ker smo v 
dobro pripravljeni projekt verjeli, smo z njim ponovno 
kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje investi-
cij v športno-rekreacijsko infrastrukturo II., ki ga je v 
mesecu septembru ponovno razpisalo isto ministrstvo. 
Razpis se delno financira iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve kulturnih potencialov, prednostne 
usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura. Name-
njen je sofinanciranju projektov v javno športno-rekre-
acijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah 
nudila možnost za nastanek novih produktov turistične 
ponudbe predvsem za izvajanje programov zdravega 
načina življenja na področju športne rekreacije, kar za-
hteva urejeno okolje in primerne objekte, kot to določa 
Operativni program krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007 do 2013. Z izgradnjo šport-
no-rekreacijsko turistične infrastrukture pričakujemo 
povečanje atraktivnosti turističnih destinacij, dodatno 
ponudbo novih turističnih produktov in predvsem 
zdravo in kakovostno preživljanje prostega časa občank 
in občanov naše občine.
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Naš projekt je bil izbran izmed 29 projektov. Vi-
šina sredstev, ki nam je bila dodeljena, znaša 750.000,00 
EUR, kar predstavlja dobrodošlo finančno pomoč pri 
izgradnji športnega centra. Celotna investicija znaša 
2.426.321,04 EUR in se bo izvajala v časovnem obdobju 
treh let in sicer začela se bo v drugi polovici leta 2009 in 
se bo zaključila v drugi polovici leta 2011.

Projekt zajema ureditev in izgradnjo večjega 
športnega kompleksa. Zgradili bomo moderen skate 
park za naše nadobudneže, veliko nogometno igrišče 
z umetno travo, igrišča za tenis, kombinirana igrišča 
za rokomet, košarko in odbojko ter otroška igrišča v 
osrednjem delu parka. 

MLADINSKI CENTER VRTOJBA

V oktobru smo se prijavili na Javni razpis Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano »Ukrep 
323 – obnova in razvoj vasi« projekt »Rekonstrukcija in 
dozidava mladinskega centra v Vrtojbi«. Nov objekt bo 
mladim omogočal kvalitetno preživljanje prostega časa, 
večjo ustvarjalnost in vključenost v družbo. Hkrati pa 
bo pripomogel tudi k večji varnosti v občini, saj orga-
nizirana mladinska dejavnost prispeva k zmanjšanju 
mladoletniške kriminalitete. Objekt bo namenjen prire-
janju kulturnih, zabavnih in drugih dogodkov v kraju. 
Rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra bo ob-
segala dvorano in klub za mlade v nadstropju, razširjen 
vhodni del ter nadzidek – info točka z internetnim ko-
tičkom in projektna pisarna. Občina bo kot upravljavec 
objekta in skrbnik mladinske dejavnosti omogočala in 
spodbujala regijsko, čezmejno in transnacionalno so-
delovanje z mladimi iz drugih občin, regij, držav EU in 
ostalih držav. Lokacija objekta v bližini meje z Italijo je 
zelo primerna za skupne dejavnosti z mladimi iz Italije. 
Mladim bo omogočeno izvajanje projektov mladinske 
izmenjave in sodelovanje v Projektih EU, financiranih 
iz Evropskega socialnega sklada in drugih virov (npr. 
projekti iz programa Mladi v akciji).

Mladim je potrebno zagotoviti kakovostno in 
kreativno porabo prostega časa, saj je to pomemben del 
preventivnega programa boja proti odvisnosti in pri-
speva k oblikovanju mladostnikove osebnosti. Rezultati 
javnega razpisa bodo znani po novem letu.

REKONSTRUKCIJA DVORCA 
CORONINI – I. NADSTROPJE

Na javni razpis za sofinanciranje operacij javne 
kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, ki ga je objavilo Ministrstvo za 
kulturo v septembru 2008, smo kandidirali s projektom 
rekonstrukcije I. nadstropja dvorca Coronini, ki bo v 
celoti namenjeno kulturnim vsebinam. Muzejska de-
javnost bo bila v dvorcu na eni strani posvečena lokalni 

zgodovini s poudarkom na predstavitvi dvorca, družine 
Coronini, Šempetra ter Občine Šempeter-Vrtojba. Po 
drugi strani pa bi v dvorcu na ogled postavljali tudi 
raznovrstne tematske razstave. 

Z ureditvijo navedenih prostorov bomo zadostili 
izvajanju več kulturnih dejavnosti na enem mestu. Tako 
bodo stalne zbirke Coroninijeve in Fabianijeve zapušči-
ne dopolnjevale začasne razstave kiparskih, likovnih in 
drugih umetniških del, tematske razstave (cvetličarske, 
arheološke najdbe, letalske bitke nad Vrtojbenskim pol-
jem, aleksandrinke, šempetrske gostilne,…) in skulp-
ture lokalnih umetnikov »forma viva«. Raznovrstno 
kulturno dejavnost bodo obogatili tudi razni kulturni 

dogodki, kot so glasbeni in potopisni večeri, krajše 
gledališke uprizoritve, tematski filmski večeri, pred-
stavitve knjižnih izdaj in njihovih avtorjev, ki se bodo 
lahko odvijali v notranjosti dvorca v lepo urejeni zu-
nanjosti ali na razgledni terasi z rastlinjem, ki je dvorec 
krasilo za časa bivanja grofa Coronini. Rekonstrukcija 
in ureditev dvorca bi omogočila tudi celostno ohranjati 
in razvijati kulturno dediščino, z dostopnostjo in prire-
janjem raznih kulturnih prireditev pa jo tudi povezati s 
sodobnim življenjem in ustvarjanjem. Rezultate razpisa 
pričakujemo v tem mesecu.

NAČRTI ZA PRIHODNOST 

Smo v fazi predpriprave na javne razpise, ki bodo 
v okviru Cilja 3 – Program čezmejnega sodelovanja Slo-
venija – Italija 2007–2013 objavljeni v začetku nasled-
njega leta – standardni projekti. Z italijanskimi parterji 
bomo skupaj poskušali prepričati komisijo, da so naša 
povezovanja smiselna in projekti, ki jih načrtujemo, 
velikega pomena za naše skupno okolje. 

Anita Manfreda
Strokovna sodelavka za evropske in druge sklade 
ter stike z javnostmi



Kmetijska politika 
v obdobju
2007-2013
Tanja Golja

VIDEOKONFERENCA V OKVIRU 
IZVAJANJA KMETIJSKE POLITIKE V 
OBDOBJU 2007-2013

Povzetek:

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je pri-
pravila projekt »Kmetijska politika v obdobju 2007−2013 
- videokonferenca« in z njim uspešno kandidirala na 
javni razpis Evropske komisije. Razlog za pripravo to-
vrstne vsebine je približati kmetijsko politiko končnim 
uporabnikom, to je podeželskemu prebivalstvu, s ciljem 
ozaveščanja o Programu razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007−2013 in z njim povezanimi 
javnimi razpisi s področja razvoja podeželja.   

Vsebina:

Organizacija videokonference je metoda, ki omo-
goča večjo stopnjo informiranosti ciljne skupine, zaradi 
česar smo se v RRA severne Primorske odločili zanjo, 
in sicer na temo razvoja podeželja, ki je v Sloveniji v tem 
obdobju zelo aktualna. 

Partner v projektu je Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Murska Sobota, koristniki oziroma udeleženci 
videokonference pa so kmetje, prebivalstvo s podeželja 
ter strokovne institucije, ki se ukvarjajo z razvojem po-
deželja iz Slovenije, Italije in Makedonije. Predstavniki 
iz Makedonije so pokazali zanimanje za tovrstne aktiv-
nosti, ker je Makedonija v fazi predpristopne pomoči 
na področju razvoja podeželja in jim bodo posamične 
predstavitve koristile v njihovem nadaljnjem delu.

Videokonferenca bo potekala dva dni, in sicer 20. 
in 21. novembra 2008 v Novi Gorici. Ker želimo pred-
staviti celovit koncept razvoja podeželja, smo v izvajanje 
videokonference vključili predavatelje iz Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, KGZ Murska Sobota, 
KGZ Nova Gorica, Sadjarskega centra Bilje, Univerze 
v Novi Gorici, Mestne občine Nova Gorica, Društva 
oljkarjev Brda, TŠC Nova Gorica, Zeliščnega centra Gr-
garske Ravne, TŠC Nova Gorica – Biotehniške šole ter 
italijanskega GAL Goriške in Krasa. 

Organizirano bo prevajanje v italijanski jezik, 
dogodek pa bo tudi medijsko močno podprt. Videokon-
ferenca bo potekala tudi po internetu, v okviru portala 
www.cap-si.eu. 

V prvem dnevu videokonference bo predstav-
ljen strateški dokument s področja razvoja podeželja 
Program razvoja podeželja RS, ter aktivnosti v zvezi z 
analizo prve generacije javnih razpisov za 1., 3. in 4. os 
Programa razvoja podeželja RS. 
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1. os vključuje Konkurenčnost kmetijstva in goz-
darstva, 2. os Ohranjanje okolja in podeželja, 4. os pa 
pristop LEADER. Za podeželsko prebivalstvo bo ver-
jetno najbolj zanimiva predstavitev pristopa LEADER, 
saj gre za spodbujanje odločanja o razvoju posameznih 
zaokroženih podeželskih območij po pristopu od spod-
aj navzgor. To pomeni, da ima lokalno prebivalstvo 
možnost vplivati na izbor prednostnih nalog, ki jih po-
deželje ponuja. Na ravni občin Šempeter-Vrtojba, Brda, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko ter nižinskega dela 
Mestne občine Nova Gorica je oblikovana Lokalna ak-
cijska skupina, ki bo v prihodnjih letih odločala, kateri 
razvojni projekti na področju podeželja bodo prednost-
ni in bodo potrjeni za izvajanje. 

Glede na to, da na italijanski strani pristop 
LEADER že dalj časa izvajajo, smo povabili tudi itali-
janskega strokovnjaka, ki bo spregovoril o pozitivnih 
izkušnjah v Italiji.

Drugi dan videokonference bo namenjen sektor-
skim predstavitvam in dejanski problematiki podeželja. 
Predstavljeni bodo številni uspešno izvedeni projekti, ki 
so bili sofinancirani iz različnih evropskih programov.

Poudarek obeh konferenčnih dni bo na razpravi, 
saj želimo z videokonferenco spodbuditi podeželsko 
prebivalstvo in strokovne službe, ki se ukvarjajo z raz-
vojem podeželja, k razmišljanju o tržnih nišah podeželja 
oziroma o potrebnih ukrepih za celovit razvoj podeželja 
na lokalnem območju. 

V začetku novembra 2008 smo organizirali tudi 
delavnice za potencialne udeležence videokonference s 
ciljem promocije dogodka. Zavedamo se namreč, da gre 
za promocijo podeželja, ki zaradi svoje specifičnosti za-
služi dodatno medijsko pozornost. 

Zaradi obravnavane tematike si želimo sodelo-
vanja širše javnosti, predvsem z vidika promocije po-
membnosti razvoja podeželja, ki po kazalcih razvitosti 
še vedno precej odstopa od razvoja urbanih središč.

Na koncu velja poudariti, da so odprti številni 
javni razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano na temo razvoja podeželja. 

Skladno z rezultati analize prve generacije javnih 
razpisov za 1., 3. in 4. os Programa razvoja podeželja 
RS 2007−2013 je bilo iz Goriške statistične regije rela-
tivno malo odobrenih prijav, z izjemo ukrepov 311 Di-
verzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter 312 Podpora 
ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. To pomeni, da 
je potrebno vložiti več energije v pripravo vlog, saj je 
finančnih sredstev še dovolj na razpolago. Prav zato po-
zivamo vse, ki so zainteresirani za pridobitev sredstev, 
da se udeležijo videokonference.

Za nadaljnje informacije o videokonferenci in 
objavljenih javnih razpisih sva na razpolago kontaktni 
osebi:

Tanja Golja, RRA severne Primorske d.o.o. Nova 
Gorica, telefon 05 330 66 83

Fabijana Medvešček, RRA severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica, telefon 05 330 66 85
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Celostni in 
trajnostni razvoj 
podeželja
delovanje Lokalne Akcijske Skupine 
(LAS) jugozahodnega dela Severne 
Primorske

Lokalna Akcijska Skupina (LAS) jugozahodnega 
dela Severne Primorske je bila ustanovljena dne, 25. 8. 
2008, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi partnerstva 
za lokalno akcijsko skupino (LAS). LAS je neprofitna 
oblika javno-zasebnega lokalnega partnerstva za raz-
voj podeželja za območje Mestne občine Nova Gorica 
(nižinski del, brez mesta Nova Gorica), občine Brda, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko ter občine Šempe-
ter-Vrtojba. 

V lokalni akcijski skupini lahko sodelujejo vsi za-
interesirani prebivalci podeželja na območju, ki ga po-
kriva LAS, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za 
razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi. 
To so tako predstavniki javnih institucij, ekonomske-
ga in zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, 
kmetje, mladi, društva). 

Cilj vzpostavitve LAS je uresničevanje Lokalne 
razvojne strategije jugozahodnega dela severne Pri-
morske po pristopu Leader in s tem vplivanje na celo-
stni in trajnostni razvoj podeželja. Pristop Leader je 
namenjen izboljšanju razvojnih možnosti podeželja ob 

izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega 
prebivalstva.

Sedež LAS je v občini Šempeter-Vrtojba na na-
slovu upravljavca LAS: RRA severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri 
Gorici.

Dne, 2. 9. 2008, smo na Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo  in prehrano (MKGP) oddali prijavo 
na Javni razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih 
skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa 
Leader. Na osnovi oddane vloge predvidevamo, da 
bomo pridobili status delujoče lokalne akcijske skupine. 
Kot delujoča Lokalna akcijska skupina bi imeli pravico 
do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za izvajanje 
pristopa Leader v programskem obdobju 2007−2013 
(sredstva 4. osi Programa razvoja podeželja RS v obdo-
bju 2007−2013).

S priznanjem naše LAS kot delujoče LAS bi 
uspešno zaključili obdobje priprave Programa razvoja 
podeželja, ustanovitve LAS in izdelave Lokalne raz-
vojne strategije, ki je potekalo od izvedb pripravljalnih 
delavnic v letu 2005 od oddaje prijave na MKGP. 

Za nami je torej že veliko narejenega, pred nami 
pa se odpira novo pomembno obdobje, v katerem bomo 
uresničevali prioritetne naloge iz Lokalne razvojne 
strategije lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela 
Severne Primorske, ki so usmerjene v ustvarjanje aktiv-
nega in sodobnega podeželja. 

Fabijana Medvešček



Kaj je lokacijska 
informacija?
Ker se v zadnjem obdobju s strani občank in ob-

čanov vse večkrat pojavljajo vprašanja, kdaj je potrebno 
pridobiti lokacijsko informacijo, smo se odločili, da vam 
podamo nekaj koristnih informacij o lokacijski infor-
maciji po sprejetju novega Zakona o prostorskem načr-
tovanju. Z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l. RS, št. 33/2007 in 126/2007), ki je začel veljati od 
28. aprila 2007, lokacijska informacija za gradnjo objek-
tov ni več obvezna priloga dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. To pomeni, da katerikoli organ 
od stranke ne sme več zahtevati predložitve lokacijske 
informacije, temveč si mora podatke iz teh listin prido-
biti sam. 

Druga novost pa je, da lokacijska informacija ni 
več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor. Na-
vedeno pa nikakor ne pomeni, da je izvajanje tovrstnih 
posegov v prostor odslej popolnoma prosto ali da se 
institut lokacijske informacije ukinja. Vsak investitor 
teh posegov je še vedno dolžan upoštevati vse predpi-
se, ki urejajo to področje, se pravi predvsem občinske 
prostorske akte ter Uredbo o vrstah objektov glede na 
zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/2008), ni pa si v ta namen 
dolžan predhodno pridobiti lokacijske informacije, ozi-
roma jo – skladno z zgornjimi pojasnili – od njega tudi 
več ne more zahtevati inšpektor pri izvedbi morebitnih 
inšpekcijskih postopkov. To pomeni, da je pridobitev 
lokacijske informacije odslej povsem informativne na-
rave, ki pa je še vedno najboljši vir podatkov za lastnike 
zemljišč oziroma za investitorje o prostorskih aktih, ki 
veljajo na območju zemljiške parcele, o namenski rabi 
prostora, o območjih varovanj in omejitev, o vrstah do-
pustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih 
del ter vrstah dopustnih objektov glede na namen. 

V preteklosti se je vse večkrat pojavila misel-
nost, da izdana lokacijska informacija pomeni že do-
voljenje za tovrstne posege, ne pa šele kot pridobitev 
podatkov o tem, kaj je na določeni zemljiški parceli 
možno oziroma dopustno ter pod kakšnimi pogoji.

Vlogo za pridobitev lokacijske informacije 
dobite v glavni pisarni občine ali na spletni strani 
www.sempeter-vrtojba.si. Po Zakonu o upravni taksi 
se za pridobitev lokacijske informacije plača 17,73 EUR 
upravne takse, ki jo lahko plačate gotovinsko ali pa 
nakažete na TRR: 01383-5830309197, sklic: 11 75841-
7111002. 

Podajamo vam še nekaj koristnih informacij.
Posegi, ki se lahko pričnejo le na podlagi pravno-

močnega gradbenega dovoljenja, so:
- gradnja novega objekta,
- rekonstrukcija objekta,
- nadomestna gradnja in odstranitev 
 obstoječega objekta,
- sprememba namembnosti obstoječega objekta.
Posegi, ki se lahko pričnejo v skladu z Uredbo o 

vrstah objektov glede na zahtevnost brez gradbenega 
dovoljenja, so enostavni objekti:

objekti za lastne potrebe (nadstrešek maksimal-
ne površine 30 m2, rezervoar za utekočinjeni 
naftni plin ali nafto do 5 m3, mala komunalna 
čistilna naprava, zbiralnik za kapnico, pritlični 
objekt s tlorisno površino do 4 m2 in višino 
najvišje točke največ 2 m, utrjena dvorišča do 
površine 300 m2);
pomožni infrastrukturni objekti (objekt za od-
vodnjavanje);

- pomožni obrambni objekti;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
- začasni objekti;
- vadbeni objekti;
- spominska obeležja;
- urbana oprema.
Brez gradbenega dovoljenja lahko investitor iz-

vaja redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna 
dela na obstoječih objektih, ki niso spomeniško varo-
vana in ki ne ležijo ob javnih površinah in vzdrževalna 
dela v javno korist, vendar se ne smejo izvajati v naspro-
tju s prostorskim aktom:

redna vzdrževalna dela vključujejo izvedbo 
manjših popravil in del na objektu ali v pros-
torih, ki so v objektu, kakršna so prepleskanje, 
popravilo vrat in oken, zamenjava poda, zame-
njava stavbnega pohištva s pohištvom enakih 
dimenzij in podobno ter s katerimi se ne spre-
minja zmogljivosti inštalacij, opreme in tehno-
loških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta 
in se tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, 
namembnosti in zunanjega videza objekta;
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investicijska vzdrževalna dela so dela na objek-
tu ali za potrebe objekta in vključujejo izvedbo 
popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških 
del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z 
njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in 
tudi ne spreminja njegova zmogljivost, velikost, 
namembnost in zunanji videz (npr. namestitev 
klima naprav, vgradnja strešnih oken, namesti-
tev sončnih celic, izvedba notranje inštalacije).

Objekti, ki se gradijo z gradbenim dovoljenjem, 
vendar v skrajšanem ugotovitvenem postopku pa so ne-
zahtevni objekti: 

objekti za lastne potrebe, ki so lahko zgrajeni 
le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h 
kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega 
obstoja (drvarnica, steklenjak, uta, enoetažna 
pritlična lopa, namenjena shranjevanju orodja, 
bazen);

- ograje;
- škarpe in podporni zidovi;
- pomožni infrastrukturni objekti 
 (pločnik in kolesarska steza, postajališče, 
 bazne postaje);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti 
 (kozolec, kmečka lopa, rastlinjak);
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični
 ponudbi ali prireditvam;
- spominska obeležja;
- objekt za oglaševanje;
- objekt za telekomunikacijsko opremo;
- prijavnica, to je stavba za opravljanje nadzora
 na območju vojašnice.

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za grad-
njo nezahtevnega objekta se vloži na upravni enoti. Za-
htevi pa je potrebno predložiti le prikaz lege objekta na 
zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in 
oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo od-
mikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč, zna-
čilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena, 
soglasja pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici 
graditi (izpisek iz zemljiške knjige). Stranka v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega 
objekta je samo investitor. Opozoriti pa velja tudi na 
veljavnost izdanega gradbenega dovoljenja za gradnjo 
nezahtevnega objekta, in sicer gradbeno dovoljenje 
neha veljati, če investitor ne začne graditi v enem letu 
od njegove pravnomočnosti. Gradbeno dovoljenje, ki je 
bilo izdano za gradnjo nezahtevnega začasnega objekta 
pa preneha veljati z dnem, ki je določen v dovoljenju. 

Nataša Rijavec
Višja svetovalka II za komunalno dejavnost in 
gospodarske javne službe 
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Občinsko 
redarstvo
Občina Šempeter-Vrtojba je skupaj z Občinama 

Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica z Odlokom o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčin-
ska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in 
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/08) usta-
novila skupno občinsko upravo, ki bo pričela z delom 
v začetku leta 2009. Že v prejšnjem Biltenu je opisano, 
katera področja bo le-ta pokrivala.

V tem prehodnem obdobju do začetka delovanja 
skupne občinske uprave je Občina Šempeter-Vrtojba 
imela zaposlenega občinskega inšpektorja in občinske-
ga redarja. Občinski redar je trenutno na strokovnem 
usposabljanju, ki poteka v Ljubljani. To je trimesečno 
usposabljanje, na koncu katerega je preizkus znanja za 
opravljanje nalog občinskega redarstva. S tem, ko redar 
uspešno opravi preizkus znanja, je pooblaščen za izva-
janje nalog na podlagi zakonov in občinskih odlokov. 
Naj ob tej priliki navedem nekaj zakonov, na podlagi 
katerih občinski redar izvaja svoja pooblastila. 

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) je orga-
nizacijski predpis, ki ureja pogoje za izvajanje redarskih 
pooblastil, same pristojnosti pa določajo področni za-
koni, ki jih ZORed ne navaja, saj dopušča možnost, da 
bodo redarji dobili pristojnosti še za druga področja. 
Določa pa pooblastila za izvajanje nalog, ki jih imajo 
občinski redarji, ta pa so:

- opozorilo,
- ustna odredba,
- ugotavljanje istovetnosti,
- varnostni pregled osebe,
- zaseg predmetov,
- zadržanje storilca prekrška in kaznivega 
 dejanja,
- uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje 
 in vezanje in plinskega razpršilca.

Zakon o prekrških, ki je prav tako organizacijski 
predpis, določa, da o prekrških odločajo prekrškovni 
organi, katerih del so tudi pooblaščene uradne osebe 
občinskih redarstev, s čimer je redarjem dano poob-
lastilo, da odločajo o prekrških v postopku s plačilnim 
nalogom in hitrem postopku z odločbo. Do sedaj dolo-
čajo stvarno pristojnost redarjev naslednji zakoni:

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni 
list RS, št. 70/2006, ZJRM-1) je v določbi tretjega od-
stavka 27. člena generalno opredeljena pristojnost ob-
činskega redarstva za nadzor nad izvajanjem določenih 
določb tega zakona oziroma pristojnost za odločanje o 
posameznih prekrških, ki so opredeljeni v ZJRM-1.

Medobčinsko redarstvo lahko skladno z določ-
bami ZJRM-1 v prekrškovnem postopku odloča o na-

slednjih kršitvah:

- nedostojno vedenje (7. člen);
- beračenje na javnem kraju (9. člen);
- uporaba nevarnih predmetov 
 (prvi odstavek 11. člena);
- poškodovanje uradnega napisa, oznake ali 
 odločbe (12. člen);
- pisanje po objektih (13. člen);
- vandalizem (16. člen);
- kampiranje (18. člen);
- uporaba živali (19. člen);
- neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih 
 oseb (prvi in tretji odstavek 22. člena).

V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni 
list RS, št. 37/08 in 56/08) so opredeljena pooblastila ob-
činskega redarstva na področju cestnega prometa v ob-
čini, ki v 14. členu določa, da občinski redarji zaradi za-
gotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa: 

- urejajo in nadzirajo promet na cestah 
 subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti 
 in državnih cestah v naselju,
- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in 
 parkiranimi vozili ter ovirami v naselju,
- izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev
 cestnega prometa v območju umirjenega 
 prometa in območju za pešce, 
- ugotavljajo kršitve določb 113. člena ZVCP
 (določbe se nanašajo na onesnaževanje ceste in
 okolja z vozili) v naselju in na občinskih cestah
 zunaj naselja in
- opravljajo nadzor prometa s samodejnimi 
 merilnimi napravami za nadzor prometa, v 
 katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.

Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji 
izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in 
ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, 
ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.

V času usposabljanja občinskega redarja in nje-
gove odsotnosti ugotavljamo, da je kultura parkiranja 
v Občini Šempeter-Vrtojba zelo padla in da občanke 
in občani ne spoštujejo zakonskih določil o parkiranju 
vozil. V občinsko redarstvo smo dobili kar nekaj po-
bud, da je potrebno na tem področju zagotoviti red. 
Predvsem so težave s parkiranjem vozil na pločnikih, 
parkiranje v centru Šempetra in v Vrtojbi na trgu. Opa-
žamo tudi, da vozniki ne uporabljajo parkirne ure za 
parkiranje na modrih conah.

Ob tej priliki občankam in občanom predlagam, 
da spoštujejo veljavno zakonodajo in prometno signali-
zacijo, ker bo ena prioritetnih nalog vzpostavitev reda 
na tem področju. Redar bo takoj po zaključku izobraže-
vanja imel nalogo, da striktno kaznuje kršitelje in na ta 
način vzpostavi red. Globa za napačno parkiranje naj-



o
b
~
i
n
s
k
o
 
r
e
d
a
r
s
t
v
o

17

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
n
i
 
b
i
l
t
e
n

večkrat znaša 40 EUR, v določenih primerih pa 80 EUR. 
Nejevolji ob plačilu globe se seveda z lahkoto izognete 
tako, da parkirate v skladu s predpisi.   

Prejeli oziroma opazili smo kar nekaj nepravilno-
sti v zvezi z živimi mejami oziroma drugim rastlinjem 
ali drevesi, katera se razraščajo bodisi na občinske ceste 
bodisi druge javne površine. Predlagamo, da občanke 
in občani uredijo svoje rastlinje tako, da ne bodo pred-
stavljale ovire. S tem dejanjem ne boste odpravili samo 
nevšečnosti, ampak tudi prispevali Vaš delež k lepšemu 
in bolj urejenemu videzu okolja v občini. 

Tadej Mori 
Občinski inšpektor

Ekološki zbirni 
center na 
Lavžniku 
(območje bivših Vozil)
Ekološki zbirni center je del komunalne infra-

strukture v okviru opravljanja javne službe ravnanja z 
odpadki. Osnovni cilj zbirnega centra je približati ob-
čanom zbirno mesto za odpadke, ki ne sodijo v običajne 
ekološke otoke. Ekološki zbirni center je po zakonu 
dolžna zgraditi vsaka Občina. Projektna dokumentacija 
je bila izdelana oktobra 2007, gradbeno dovoljenje pa je 
bilo pridobljeno v januarju 2008. Do sedaj je Občina za 
izgradnjo centra namenila 30.000 €. Sam objekt pred-
stavlja asfaltiran plato dimenzij 50x15 m, ograjen z žič-
no ograjo višine 2 m. Skozi objekt je predviden krožni 
promet. Ekološki zbirni center bo uradno odprt in na 
uporabo občanom v decembru letošnjega leta.

Nekaj vprašanj, ki jih občani pogosto naslavljajo 
na upravo občine, smo posredovali direktorju podjetja 
Komunale, d. d., ki bo sicer upravljalo in skrbelo za 
zbirni center.

KAJ V ZBIRNEM CENTRU ZBIRAMO:

 - papir in lepenko vseh vrst in velikosti, 
 vključno z odpadno embalažo iz papirja 
 in lepenke,
- steklo vseh velikosti in oblik, vključno z 
 odpadno embalažo iz stekla,
- plastiko, vključno z odpadno embalažo 
 iz plastike ali sestavljenih materialov,
- odpadke iz kovin, vključno z odpadno 
 embalažo iz kovin,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- oblačila,
- tekstil,
- jedilno olje in maščobe,
- barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo
 nevarnih snovi,
- detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v
 skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 
 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, 
 določenem v Predpisu o ravnanju z odpadki,
- električno in elektronsko opremo, ki ne 
 vsebuje nevarnih snovi, in
- kosovne odpadke.

Mesto zbiralnice nevarnih frakcij in zbirnega 
centra mora biti vidno označeno, v kolikor se nahaja v 
zbirnem centru.

KAJ SO NALOGE ZBIRNEGA 
CENTRA:

- sprejem odpadkov,
- pomoč in svetovanje prebivalcem pri 
 oddajanju ločenih frakcij oziroma dostavljenih  

 odpadkov,
- kontrola dostavljenih odpadkov,
- obdelava in plasma obdelava ločeno 
 zbranih odpadkov,

Zbirni center na Lavžniku

Kontejnersko mesto Na Lokvi v Vrtojbi
Daleč najbolj urejeno in vzdrževano kontejnersko mesto v naši 
občini po zaslugi občanov ulice.
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- informiranje občanov o organiziranju 
 zbirnega centra ter možnosti oddaje odpadkov  

 v zbirnem centru.

KAJ SE V ZBIRNI CENTER NE 
ODDAJA: 

Na zbirnem centru ne bomo sprejemali:
- starih avtomobilov in avtomobilskih delov,
- večjih količin gradbenih odpadkov,
- poginulih živali,
- ostankov predelane hrane,
- večjih količin salonitne kritine.

ALI BO OBČANOM POTREBNO 
PLAČEVATI ODLAGANJE 
MATERIALA:

- sprejemanje odpadkov v zbirni center bo 
 brezplačno, razen za pravne osebe, to se pravi  

 za podjetja in samostojne podjetnike.

KDAJ BO ZBIRNI CENTER 
OBRATOVAL:

 PONEDELJEK  od 7.00 do 9.30
 PETEK od 14.30 do 17.00
 SOBOTA  od 7.00 do 10.00

ALI BOMO V ZBIRNI CENTER 
LAHKO PRIPELJALI TUDI ODPADNI 
GRADBENI MATERIAL:

- v center se bo lahko odlagalo manjše količine
 odpadnega materiala, se pravi tisto, kar lahko
 pripeljemo z avtomobilsko prikolico ali 
 manjšim prevoznim sredstvom.

Prepričani smo, da bodo z odprtjem ekološkega 
zbirnega centra naši ekološki otoki razbremenjeni in posle-
dično tudi bolj urejeni in vzdrževani. Seveda bo potrebno 
s strani občinske inšpekcijske službe poostriti nadzor nad 
odlaganjem odpadkov in divjimi deponijami. Vsekakor 
pa na tem področju lahko največ postorimo sami občani.

Radoš Frančeškin
Podžupan Občine Šempeter-Vrtojba

“Dnevi varnosti”  
v občini 
Šempeter-Vrtojba
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti je 

Občina Šempeter-Vrtojba skupaj s CZ Občine Šempe-
ter-Vrtojba, gasilci PGD Šempeter in ostalimi sodelujo-
čimi v sistemu Zaščite in reševanja, v dneh od 22. do 25. 
oktobra organizirala predstavitvene dneve varnosti na 
Trgu Ivana Roba v Šempetru. 

Prireditev je bila množično obiskana tako s strani 
občank in občanov, kot tudi s strani dijakov, osnovno-
šolcev ter naših najmlajših. Dopoldnevi so bili rezervi-
rani za otroke iz vrtcev in šolarje. Preizkusili so se lahko 
v gašenju, se s kolesi pomerili na poligonu varne vožnje, 
največ zanimanja je bilo za policijsko opremo in motor-
je. Popoldnevi so bili rezervirani za prikaz raznih akcij, 
od posredovanja pri požaru do enote za hitro reševanje 
padalca iz drevesa. Na Dnevih varnosti so na trgu pod 
šotorom pripravili tudi krvodajalsko akcijo. Od srede, 
22. oktobra, do petka, 25. oktobra, so se predstavili:

- Policijska postaja Šempeter,
- TŠC Nova Gorica; Strojna, prometna in 
 lesarska šola - program Logistični tehnik, 
 program Biotehniška šola,
- Civilna zaščita Gorica Italija,
- Enota reševalnih psov Nova Gorica,
- Bi-sport; trgovina in servis koles,
- Radioklub Burja Šempeter,
- Rdeči križ Nova Gorica,
- Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter,
- Enota za hitro posredovanje CZ Nova Gorica,
- CZ občine Šempeter-Vrtojba.

Da bi preverili usposobljenost vseh služb za za-
ščito in reševanje, je bila v soboto, 25. oktobra, v središ-
ču Šempetra uprizorjena vaja “EKSPLOZIJA PLINA”.

Močna eksplozija, zadušljiv dim, požar, ... Tulje-
nje policijskih in zavijanje gasilskih siren ... Zavladala je 
panika, kajti eksplodirala je jeklenka plina v hiši, polni 
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stanovalcev, ki je tik ob bencinski črpalki. Ogenj bi se 
lahko kaj hitro razširil na nevarno območje z močno 
eksplozivnimi snovmi. Po prvih informacijah je na 
prizorišču nesreče najmanj šest ranjenih. Pravo obse-
deno stanje! Reševalna akcija hitro steče, gasilci omejijo 
ogenj. Posebej izurjene gasilske ekipe z dihalnimi ma-
skami in jeklenkami kisika iščejo poškodovane v notra-
njosti poškodovane hiše skozi okna prvega nadstropja, 
saj je stopnišče porušeno. Enote za nastanitev CZ obči-
ne Šempeter-Vrtojba in reševalci, ter bolničarji Rdečega 
križa Nova Gorica so tik ob prizorišču nesreče postavili 
šotore s terensko ambulanto. Prve ponesrečence so že 
prinesli iz zadimljene hiše, nekaj jih bo treba s poseb-
nimi nosili in škripci spustiti iz zgornjega nadstropja. 
Poškodbe preživelih so hude-opekline, zlomi, dušenje. 
Da bi preverili, če je v delu hiše, ki se je porušil, še kdo 
od ranjencev, so na pomoč prihitele enote z reševalnimi 
psi iz Nove Gorice. Akcijo usmerja krizni štab civilne 
zaščite, pod poveljstvom vodje intervencije Sebastjana 
Kozarja, poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva 
Šempeter. Vodja intervencije skupaj s policisti organizi-
ra evakuacijo prebivalcev v tristometrskem pasu, saj je 
tveganje zaradi vročine ob požaru in bližnje bencinske 
črpalke veliko. Scenarij (pripravili operativni člani PGD 
Šempeter) vreden filma, vendar žal povsem možen tudi 
v resničnem življenju. Tokrat je bila na srečo le vaja!Bila 
je to osrednja vaja Civilne zaščite v občini Šempeter-Vr-
tojba, ki je bila planirana v letošnjem letu. Z vajo smo 
zadovoljni, kajti izbrali smo si res zahteven scenarij, eno 
najtežjih nesreč-eksplozijo plina, kjer so posledice za 
ljudi in okolico najhujše. Vodja intervencije Sebastjan 
Kozar je imel na vaji izjemno odgovorno delo. Poleg 

tega, da je organiziral gašenje in reševanje v poškodova-
nem objektu, je moral poskrbeti tudi za oskrbo pones-
rečencev, kar so gasilci PGD Šempeter odlično izvedli.

Na vaji je sodelovala tudi poklicna enota iz Nove 
Gorice, sosednja prostovoljna društva in prostovoljno 
gasilsko društvo Pobegi-Čezarji, ki so se mudili ta dan 
v Šempetru.

Komandir Policijske uprave v Šempetru, ki je 
skupaj z možmi v modrem poskrbel za zaščito prizoriš-
ča nesreče, skupaj s člani enote za varovanje (ŠD Mark) 
poskrbel za zaščito prizorišča nesreče in evakuacijo 
ljudi, je bil s sodelovanjem s Štabom Civilne zaščite za-
dovoljen, še toliko bolj ker je po novem v sestavu Štaba 
CZ občine Šempeter-Vrtojba tudi predstavnik Policije, 
ter predstavnik Rdečega križa Nova Gorica. 

Vaja, poimenovana Eksplozija plina, je bila po-
učni zaključek DNEVOV varnosti, ki so potekali na 
osrednjem šempetrskem trgu.

V akciji je sodelovalo 49 udeležencev gasilcev ter 
25 ostalih pripadnikov iz CZ občine Šempeter-Vrtojba, 
enote za postavitev zasilnih bivališč, enote za radio zve-
ze, PMP in 8 članov Rdečega križa iz Nove Gorice. 

Na vaji so kot zunanji opazovalci bili prisotni 
člani civilne zaščite iz Gorice (Italija), kateri so bili ob 
analizi vaje zelo zadovoljni, tako s hitrostjo in nenaza-
dnje tudi strokovnostjo predvsem naših gasilcev.Vaja je 
bila poučni zaključek Dnevov varnosti, ki so potekali na 
osrednjem šempetrskem trgu.

Stanislav Črvič
Poveljnik CZ Občine Šempeter-Vrtojba 
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S sprejetjem novega Zakona o vrtcih, ki drugemu 
in naslednjim otrokom v družini zagotavlja brezplačno 
varstvo v vrtcih, je bil vpis v vrtec tako kot drugje tudi v 
občini Šempeter-Vrtojba bistveno večji kot običajno.

Za primerjavo navajamo sledeč podatek: v šol-
skem letu 2007/2008 je obiskovalo vrtec Mavrica 75 
otrok, ki so bili razporejeni v 4 oddelke. S spremembo 
novega Zakona o vrtcih bo obiskovalo navedeni vrtec 
105 otrok, ki bodo razporejeni v 6 oddelkov. Torej 30 
otrok več kot lani, ki bodo obiskovali vrtec brezplačno.

Strokovni kolegij Vrtca Šempeter se je postavil 
na stališče, da bi bilo pravično in tudi smotrno sprejeti 
vse prijavljene otroke in iskati rešitve v odpiranju dveh 
novih oddelkov v enoti Mavrica v Šempetru. 

Problem ni bil le finančne narave, povezan z 
zagotovitvijo sredstev za nove oddelke otrok, ampak 
nekoliko širši, saj v vrtcih niso imeli prostorov, ki bi jih 
lahko brez posegov namenili novim skupinam otrok. 
Adaptacija nekaterih prostorov znotraj enote Mavrica je 
bila edina možnost, ki je bila izvedljiva v tako kratkem 
času, saj se je možnost prizidka v enoti Mavrica izkazala 
kot trenutno neizvedljiva zaradi dolgotrajnih postopkov 
pridobivanja različnih dovoljenj. 

Občina Šempeter-Vrtojba je pokazala veliko 
mero razumevanja za želje in stiske mladih družin ter 
v poletnih mesecih izvedla investicijo za adaptacijo v 
višini 50.000,00 EUR. Z navedeno investicijo se je rešil 
prostorski problem za 30 otrok.

Prvega septembra bodo odprli vrata novim ge-
neracijam otrok in njihovim staršem v svetlih in dovolj 
velikih prostorih, kjer jih bodo pričakali vsi zaposleni. 

Adaptacija prostorov, ki so bili prej namenjeni 
zaposlenim, njihovim pripravam, izobraževanju, pogo-
voru s starši, hrambi materialov za delo ipd., je seveda 
le začasna rešitev. V prihodnje bo potrebno iskati dol-
goročnejše rešitve, kot je npr. prizidek vrtčevski stavbi 
v Šempetru, saj bodo le tako lahko zagotovili kvalitetno 
delo vzgojnega osebja z otroki in tudi s starši. 

Občina Šempeter-Vrtojba se tega zaveda, zato je 
že začela s postopkom pridobivanja idejnega projekta 
– rešitve za prizidek vrtca Mavrica.

Ksenija Ušaj
Svetovalka za družbene dejavnosti

Nove igralnice za nove generacije otrok 
v enotah šempetrskega vrtca Mavrica
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Osrednja proslava je bila v organizaciji Osnovne 
šole Ivana Roba in s sodelovanjem KO ZB NOB Šempeter 
in Občine Šempeter-Vrtojba, 26. 9., v telovadnici šole. Ob 
tej priložnosti je predsednik Območnega združenja ZZB 
za vrednote NOB Nova Gorica, gospod Vladimir Krpan 
podelil šoli tudi zlato plaketo Janka Premrla-Vojka za dol-
goletno skrb pri ohranjanju lika Ivana Roba in vrednot 
NOB ter vzornega sodelovanja s krajema Šempeter in 
Vrtojba pri organizaciji prireditev v občini. Filatelistično 
društvo iz Nove Gorice je izdalo spominsko znamko z 
likom pesnika Ivana Roba.

V prispevku želim na kratko osvežiti kratko živ-
ljenjsko pot literata in partizana Ivana Roba.

Šempetrci in Vrtojbenci si pesnika, pisatelja in 
satirika Ivana Roba lastimo in imamo za našega rojaka. 
Po njem smo poimenovali osnovno šolo, ki smo jo zgra-
dili leta 1965; tudi osrednji del kraja – »plac« nosi njegovo 
ime.

 Ob dnevu vstaje slovenskega naroda, 22. julija 
1966, so ob vhodu v novo šolo odkrili spominsko ploščo 
z imeni padlih domačinov v NOB in umrlih v internaciji. 
Tako je šola postala najbolj zgovoren spomenik boja za 
svobodo primorskih Slovencev. 

Ivan Rob se je rodil 17. avgusta 1908 v Trstu. Oče in 
mati sta bila doma iz Kreda pri Kobaridu. Nekaj let pred 
prvo svetovno vojno se je družina preselila v Šempeter, kjer 
še danes živita pesnikov brat in nečak, slikar Ivan Rob. 

Osnovno šolo je Ivan Rob začel obiskovati v Šem-
petru. Prišla je prva svetovna vojna in Robovi so odšli v 
begunstvo. Ta težka pot jih je vodila skozi različne kraje. 
Osnovno šolanje je Ivan nadaljeval na Primskovem in se 
leta 1919 vpisal na kranjsko gimnazijo. Po končani gimna-
ziji se je, kljub materini želji, da bi šel za duhovnika, vpisal 
na slavistiko. Bili so to težki časi, težko je bilo preživeti. 
Bil je večni optimist in je o tistih dneh povedal: »Bil sem 
strgan in bos ter lačen, a sem bil vedno vesel, vedno poln 
upanja«. 

Obdobje med obema vojnama je bilo politično zelo 
razgibano, pri nas je vladala fašistična diktatura. V Ljub-
ljani je Rob začel izdajati satirični list »Ščipavec«, ki ga je 
v celoti pisal in ilustriral sam. List so kmalu prepovedali. 
Leta 1940 je Ivan odšel v Maribor in pol leta sodeloval pri 
časopisu »Toti list«. Ko so Maribor zasedli Nemci, se je vr-
nil v Ljubljano, katero so zasedli Italijani. Tu so ga dvakrat 
za krajši čas zaprli. Zato je poleti 1942 iz Ljubljane odšel na 
osvobojeno ozemlje na Dolenjsko. Postal je član gledališke 
skupine, ki je nastopala pred borci in po vaseh. Po roški 
ofenzivi se je pridružil Cankarjevi brigadi kot propagan-

dist. Pisal je brigadni list »Bobnar«, ki ga je sam zasnoval, 
ga urejal in oskrboval s humorističnim gradivom. Sestav-
ljal je tudi poročila o vojnih dogodkih v Evropi in jih po-
tem razmnoževal v partizanski tehniki. 

Januarja 1943 so ga Italijani zajeli in ga po zasli-
šanju v Novem mestu premestili v Ljubljano, kjer ga je 
fašistično sodišče obsodilo na smrt z ustrelitvijo skupno 
z osmimi tovariši. Ivana Roba so tako 12. februarja 1943 
ustrelili v Veliki Ligojni nad Vrhniko.

Tako se je končalo življenje komaj 35-letnega pesni-
ka, pisatelja, humorista, večnega iskalca resnice in pravice, 
Ivana Roba.

 Ivan Rob je najbolj znan po travestijah in parodi-
jah, pisal je tudi lirske pesmi, v katerih je izražal ljubezen 
do doma in dekleta. Malo tega je ohranjenega. Najboljše 
njegovo delo je travestija Jurčičevega romana »Deseti brat«. 
Roman je preoblikoval v verze, osebe so iste kot v Jurčiče-
vem delu, le postavil jih je v konkretne razmere predvojne 
Jugoslavije in jih odel v obleke meščanskega življenja. To 
obsežno delo, ki ima 25 poglavij, je pisal v presledkih sko-
raj eno leto. 

O sebi je Rob napisal:

Jaz sem rojen za to, da se razdam, da se vsega 
razdam komurkoli in kadarkoli …
Zvonko Mavrič
Podžupan Občine Šempeter-Vrtojba

Ob 100-letnici rojstva in 65-letnici 
smrti našega rojaka, literarnega 
ustvarjalca Ivana Roba
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja je na seji, 23. junija 2008, obravnavala osem 
prispelih pobud oz. predlogov za občinska priznanja in 
nagrade. Na predlog komisije je Občinski svet na 18. seji 
potrdil kandidature in na 19. seji ob 10-letnici občin-
skega praznika podelil naslednja priznanja in nagrade:

1. ZLATO PRIZNANJE 
Župnijski mešani pevski zbor 
Šempeter, (ŽMePZ)

ŽMePZ je bil ustanovljen februarja 1988 tako, da 
letos praznuje 20. leto delovanja. Poleg sakralnih pesmi, 
pevci v svoj bogat repertoar, ki vsebuje okoli 400 skladb, 

med katerimi je kar nekaj zahtevnejših zborovskih del, 
redno vključujejo tudi druge, predvsem narodne pesmi, 
saj dejavno sodelujejo v kulturnem življenju kraja. Od 
svojega nastanka do danes je zbor izvedel vrsto samo-
stojnih koncertov ter sodeloval na mnogih pevskih 
revijah in festivalih. Na reviji »Goriški zbori pojejo« je 
bil v letu 2001, izbran med tri najboljše. Zbor je redno 
sodeloval s pokojnim organistom prof. Hubertom Ber-
gantom in z njim pripravil nekaj koncertnih večerov. 
Od leta 1996 zbor sodeluje s komornim orkestrom »GD 
NOVA« iz Nove Gorice s katerim je pod taktirko Bog-
dana Breclja pripravil nekaj koncertov doma in v tujini. 
Leta 2000 se je predstavil tudi na koncertni turneji v 
Italiji, Švici, Avstriji in v kneževini Lihtenštajn.

Po Bogdanu Breclju je šempetrski pevski sestav 
prevzela Tjaša Rotar. Pod njenim vodstvom se je zbor 
doslej uspešno udeležil dveh »Revij pevskih zborov 
Goriške«. V aprilu 2007 se je preizkusil tudi na pravem 
tekmovanju v Podgori (Italija). Na 3. natečaju cerkve-
nega zborovskega petja »Bogomir Špacapan« je v med-

narodni konkurenci osvojil drugo mesto. Med zadnjimi 
božičnimi prazniki je skupaj s komornim orkestrom 
GD NOVA navdušil s koncertom v Šempetru in Gro-
supljem.

1. SREBRNO PRIZNANJE 
Lucija Mlinarič

je rojena 20. 8. 1987, v Šempetru, stanujoča Iva-
na Suliča 10 b, Šempeter pri Gorici. Lucija je članica 
Kotalkarskega kluba Renče in študentka arhitekture 
na Fakulteti za arhitekturo v Trstu. Kljub zahtevnosti 
študija, vedno redno trenira in usklajuje študijske in 
športne obveznosti.

Za seboj ima zelo veliko odmevnih rezultatov 
tako na domači, kot tudi na mednarodni kotalkarski 
sceni. Poleg mnogih naslovov državne prvakinje v 
selekcijah, od ml. mladinci, mladinci do člani, v ob-
veznih likih, prostem programu in kombinaciji, so njeni 
najbolj odmevni rezultati na evropskih in svetovnih 
prvenstvih:
 • Bronasta medalja na EP za kadete in mlajše
  mladince leta 1999
 • Srebrna medalja na EP za kadete in mlajše 
  mladince leta 2001
 • Bronasta medalja na svetovnem prvenstvu 
  za mladince in člane leta 2004
 • Bronasta medalja na svetovnih igrah za 
  mladince in člane leta 2005
 • Dve bronasti medalji na svetovnem prvenstvu
  za mladince in člane leta 2005

Vrhunec kariere pa je dosegla lani in sicer z 

Priznanja in nagrade občine 
Šempeter-Vrtojba v letu 2008
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dvema zlatima medaljama na EP za člane v Franciji ter 
srebrno medaljo na svetovnem članskem prvenstvu v 
Avstraliji.

S temi rezultati se je zapisala v zgodovino slo-
venskega kotalkanja kot najboljša slovenska kotalkarica 
vseh časov.

Zaradi omenjenih rezultatov si je v preteklem 
letu zaslužila ime osebnosti meseca Primorske. Sloven-
ski olimpijski komite pa ji je za dosežene rezultate do-
delil zlato olimpijsko plaketo, kot najvišje priznanje za 
dosežene rezultate v letu 2007. 

1. DIPLOMA 
Pavel Černe 

rojen 20. 5. 1948, stanujoč v Vrtojbi, ulica 9. sep-
tembra 85, Šempeter pri Gorici. 

Gospod Pavel je vsestransko aktiven krajan in 
občan in pripravljen vedno in vsakomur pomagati. Je 
dolgoletni član in voditelj Župnijske KARITAS Vrtojba, 
član Župnijskega gospodarskega sveta in član KD Tojva 
a.d. 1200 (eden izmed Šešarjev in Tobink). Do upoko-
jitve leta 2007 je bil zaposlen v Iskri Avtoelektrika. Kot 
upokojenec je aktiven član Društva upokojencev Vrtoj-
ba in član upravnega odbora društva.

2. DIPLOMA  
NEPTUN DIGITAL d.o.o. 

Podjetje Neptun digital iz Vrtojbe je mlado pod-
jetje, redni član Primorskega tehnološkega parka (PTP), 
ki ga je leta 2007 ustanovil današnji direktor podjetja 

Aljoša Pavšič, domačin iz Vrtojbe. Ne glede na svojo 
mladost je podjetju že uspelo doseči izjemne uspehe.

Februarja letos so na svetovnem trgu predstavili 
cenovno uspešnico na področju digitalne signalizacije. 
Marca pa so na natečaju Start: Up podjetij Slovenija uvr-
stili med osem najboljših mladih slovenskih podjetij. Na 
natečaj so se prijavili z idejo s področja digitalne signa-
lizacije, ki trenutno predstavlja enega izmed najhitreje 
rastočih oglaševalskih medijev na svetu. Z istim projek-
tom so se prijavili tudi na natečaj Podjetna Primorska 
kjer so se uvrstili med prvih deset finalistov.

Podjetje Neptun digital je prvo podjetje na global-
nem trgu, ki ponuja celovito rešitev s področja digitalne 
signalizacije po izjemno ugodni ceni. Njihovo prodajno 
paleto zajemajo izdelki, namenjeni krmiljenju različnih 
zaslonov kot so LCD, PLAZMA, VIDEOPROJEKTOR, 
ki se uporabljajo pri oglaševanju ali distribuciji raznih 
informacij končnim strankam. Primer ene izmed stori-
tev je »SMS Vrsta«, ki omogoča naročanje in obveščanje 
o stanju čakalne vrste preko SMS sporočila.

V Sloveniji so rešitve podjetja že nameščene v 
lekarnah in zdravstvenih domovih, v tujini pa jih upo-
rabljajo še za številne druge aplikacije. Testne izdelke je 
Neptun digital razposlal podjetjem po Evropi: v Švico, 
Italijo, Španijo, Francijo, na Nizozemsko in Dansko, kot 
tudi izven Evrope v ZDA, Korejo in na Japonsko.

3. DIPLOMA 
NAVIMAR NAVTIKA d.o.o.

Podjetje Navimar navtika iz Vrtojbe je mlado 
podjetje, redni član PTP, ki sta ga leta 2006 ustanovila 
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brata Edvard in Vilijem Remich, oba domačina iz Vrtoj-
be. Gre za zelo uspešno podjetje, ki je na osnovi lastnega 
znanja in povezav, ki so jih navezali z inštituti in fakul-
tetami, razvilo inovativno plovilo. Podjetje je bilo lani 
v Mariboru v okviru dneva odprtih vrat Slovenskega 
podjetniškega sklada predstavljeno kot primer uspešne 
podjetniške prakse. Lanske jeseni pa je svoje plovilo 
skupaj s slovenskim podjetniškim skladom prestavilo 
tudi na sejmu MOS v Celju.

Primarna dejavnost podjetja je proizvodnja plo-
vil, razvoj novih izdelkov in razvoj novih rešitev in teh-
nologij, ki se uporabljajo v navtičnem sektorju. Podjetje 
je izrazito izvozno naravnano. Evropskemu trgu ponuja 
novo plovilo, ki v svojem velikostnem razredu ponuja 
več kot tekmeci. Plovilo izdelujejo s tehnologijo vaku-
umske infuzije z uporabo epoksidnih smol, kar zagotav-
lja tehnološko nezdružljivost v primerjavi s konkurenti 
v njihovem dolžinskem razredu.

Navimar navtika razvija in proizvaja visoko 
tehnološka in inovativna plovila pod zaščiteno blago-
vno znamko LEXMAR. Podjetje virtualno obvlada in 
vodi celoten razvoj in proizvodnjo iz prostorov v po-
slovni stavbi PTP, čeprav se za realizacijo posameznih 
delov poslužuje zunanjih izvajalcev. Pri tem je potrebno 
podati, da je podjetje celotno proizvodnjo zasnovalo na 
okolju prijaznem principu. Direktor podjetja je Edvard 
Remich.

V dogovoru s strokovno službo za družbene 
dejavnosti Občine Šempeter-Vrtojba in vodjo Centra 
dnevnih aktivnosti v Šempetru pri Gorici je Zavod za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica pripravil in izvedel 

SPOMINSKO PRIZNANJE 
ODBOR ZA USTANOVITEV OBČINE 
ŠEMPETER-VRTOJBA

Odbor za ustanovitev občine Šempeter-Vrtojba 
je bil ustanovljen na podlagi sklepa odborov krajevnih 
skupnosti Šempeter pri Gorici in Vrtojbe; to je na ini-
ciativo vseh tistih, ki so v tedanjem trenutku zaznali in 
videli v ustanovitvi samostojne občine večjo možnost 
urejevanja obeh krajev, ki sta bila tedaj realno nekoliko 
zapostavljena, večjo možnost razvoja predvsem pa sa-
mostojno odločanje. Skupno izbran slogan delovanja je 
bil: “nič o nas brez nas”. Odbor je tedaj opravil veliko 
delo tako na področju simulacije upravičenosti občine, 
obveščanju krajanov obeh krajev ob zelo primernem ra-
zumevanju odnosa do vseh tedaj skupnih institucij, ob 
močnem nasprotovanju drugače mislečih.

Občina je nastala in v desetih letih obstoja, 
rezultati sami zase izpričujejo pravilnost razmišljanj, 
delovanja in sklepov Odbora za ustanovitev občine. S 
podelitvijo spominskega priznanja Odboru za ustano-
vitev občine dajemo obenem tudi priznanje članom tega 
Odbora. 

Spominsko priznanje dajemo skladno z 18. čle-
nom Odloka o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba.

Zvonko Mavrič
Podžupan Občine Šempeter-Vrtojba

Poročilo o izvedenih aktivnostih 
v okviru projekta »VEČ ZDRAVJA V 
OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA« 
V LETU 2008

za obiskovalce centra in občane delavnico »Recept za 
zdravje« dne, 24. 11. 2008, s pričetkom ob 10. uri. Pro-
gram delavnice smo objavili na plakatih in letakih, v 
sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani zavo-
da. Kljub slabemu vremenu z dežjem je center obiskalo 
30 občanov.

Udeležencem smo predstavili: osnovne dejavnike 
tveganja za zdravje, priporočila za ohranjanje in krepi-
tev zdravja, brezplačni preventivni pregled za odrasle 
pri osebnem zdravniku in program Zdravstveno-vzgoj-
nega centra v Zdravstvenem domu Osnovno varstvo 
Nova Gorica, namenjen odraslim, ki želijo preprečiti ali 
zmanjšati dejavnike tveganja za srčno-žilne ter druge 
kronične bolezni in v ta namen spremeniti življenjski 
slog.

S pokušino različnih polnozrnatih jedi v kom-
binaciji s sezonsko zelenjavo, naravnimi začimbami in 
dišavnicami, kvalitetnimi olji, z manj soli, konzervansi, 
aditivi in pitjem svežega sadnega soka brez sladkorja, 



smo udeležence spodbudili za pripravo hranilno polno-
vrednih in energijsko manj gostih jedi, ki so pomemben 

zaščitni dejavnik pred nastankom civilizacijskih bolez-
ni izobilja.
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Udeležencem smo predstavili tehniko nordijske 
hoje in jih poučili, kako z redno telesno dejavnostjo in 
gibanjem pridobijo in ohranijo zdravo telesno težo, ob-
vladajo negativni stres in izboljšajo počutje. Na pobudo 
udeležencev je vodja centra zbrala skupino, ki bo spo-
mladi obiskovala tečaj nordijske hoje. Vsem smo raz-
delili zdravstveno vzgojna gradiva.

V Centru dnevnih aktivnosti v Šempetru pri 
Gorici so program delavnice »Recept za zdravje« izvedli 
Irena Jerič, prof. zdr. vzg.; Matej Prezelj, prof. soc. in 
geo.; Dantes Štor, kuhar; Slavica Babič, v.m.s. in Vlasta 
Bizjak, v.m.s..

Ob zaključku programa smo ugotovili, da je bil 
namen dosežen, saj so se udeleženci veliko pogovarjali, 
izmenjali izkušnje, izrazili željo po podobnih praktič-
nih delavnicah tudi naslednje leto in dobre volje zapu-
stili center.

Vodja projekta Irena Jerič, prof. zdr. vzgoje
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

Leto se počasi bliža koncu, prav tako tudi delo 
Krajevnega odbora v letu 2008. Naloge, ki smo si jih 
zadali, smo uspešno izvedli. Seveda je bilo v ta dela vlo-
ženih veliko sredstev, predvsem pa časa, volje in truda, 
tako članov krajevnega odbora, kot tudi članov raznih 
društev in občinske uprave. 

Krajevni odbor Šempeter je tako v letošnjem 
letu izpeljal srečanje na Cvičkovi gazi, tradicionalno 
srečanje Šempetrov, ki je bilo v Pivki, tradicionalno 
»Šempetrsko šagro« na placu, Krajevni praznik na-
selja Šempeter, udeležbo na prazniku Sv. Elizabete v 
Romansu in druge manj odmevne prireditve oz. smo 

Krajevni odbor Šempeter
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Praznik borele 
2008
V mesecu septembru je bila Vrtojba že šesto leto 

zapored v znamenju »Praznika borele«. Kljub muhaste-
mu vremenu smo na prireditveni prostor privabili kar 
lepo število obiskovalcev. Petkov večer je bil v zname-
nju mladih, saj je Društvo GAS Vrtejba organiziralo 
koncert za mlade. Članom Društva GAS Vrtejba pa se 
moramo še posebej zahvaliti za pomoč pri organizaciji 
prireditve, saj so poskrbeli tudi za pripravo prireditve-
nega prostora. Poleg omenjenega društva pa so soob-
likovali program tudi Društvo žena Vrtojba, ki so vsem 
obiskovalcem prireditve postregli z »vrtejbnsko kuh-
njo« in sladkimi dobrotami. Društvo ŠUD Vrtojbica je 
organiziralo kolesarjenje, Društvo upokojencev Vrtojba 

pa ženski in moški balinarski turnir. Prireditev je bila 
športno obogatena tudi z odbojkarskim in nogometnim 
turnirjem. »Hudomušnice« iz Društva upokojencev 
Vrtojba so v petek pripravile kratek kulturni program 
ob odprtju razstave ročnih del. Kdor si je razstavo ogle-
dal, se je lahko na lastne oči prepričal, kako vztrajne in 
uspešne so naše »hudomušnice«. 

člani krajevnega odbora sodelovali z raznimi društvi 
pri organizaciji njihovih prireditev. 

Najbolj odmevna prireditev, največji projekt KO 
pa je seveda »Šempetrska šagra«. Tu smo dokazali, da je 
to avtohtona etnološka prireditev, ki je bila dobro spre-
jeta med občankami in občani. To prireditev bomo še 
naprej gradili, medse bomo vabili društva in njihove 
člane iz pobratenih Šempetrov. To nam je letos v neki 
meri že uspelo. Seveda pa takšne prireditve s pomočjo 
drugih ni mogoče organizirati. Uspelo nam je, da smo 
združili društva. S člani teh društev smo prireditev 
vzorno izvedli.

Nadalje se moram dotakniti tudi Krajevnega 
praznika, ki smo ga letos kulturno obarvali. Medse smo 
povabili Prosvetno društvo Štandrež, katerega člani so 
nam v Kulturni dvorani zaigrali komedijo »Primorske 
zdrahe«. Komedijo, s katero so nam pokazali dogajanje, 
ki nam je tako ali drugače poznano, v njej pa smo lah-
ko spoznali prijatelja, soseda in na koncu koncev tudi 
sebe.

Krajevni odbor pa se v tem letu ni ukvarjal samo 
s prireditvami. Spremljali smo tudi dogajanje v občini. 
Prisluhnili smo občankam in občanom, ki so nam za-
upali svoje probleme, videnja in pobude, ki smo jih nato 
posredovali občinski upravi. Spremljali smo tudi seje 
občinskega sveta. Pred vsako sejo smo pregledali gradi-
vo, sprejeli določene sklepe, ki smo jih nato posredovali 

občinski upravi. V veliki meri nam je občinska uprava 
prisluhnila, sprejeli so naše pobude in morebitne pri-
pombe. 

S takim delom bo krajevni odbor nadaljeval, 
saj smo mnenja, da smo to dolžni vsem krajankam in 
krajanom Šempetra.

In na koncu vsem občankam in občanom ob-
čine Šempeter-Vrtojba, »staro leto že od nas odhaja, 
roko novo nam podaja«, zato vam člani Krajevnega 
odbora Šempeter želimo uspešno in srečno leto 2009.

Dominik Hanžič
Predsednik Krajevnega odbora Šempeter
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Kulturno društvo TOJVA pa je poskrbelo, da je 
bila glavna ulica v Vrtojbi okrašena z borelami, ki so jih 
pripravili domačini in postavili na ogled. Zato bi se ob 
tej priliki zahvalili vsem krajankam in krajanom za lepo 
okrašene borele. Člani društva TOJVA pa so poskrbeli 
tudi za najmlajše, saj so pripravili likovno delavnico ter 
prikazali igro naših non in nonotov imenovano »kago«, 

nad katero so bili zelo navdušeni. Sobotni popoldan pa 
je bil tudi plesno obarvan, saj so nastopile plesalke ples-
nega centra Terpsihora Šempeter-Vrtojba in plesalke 
plesne šole Rebula. Najmlajši pa so se lahko preizkušali 
tudi v žonglerski delavnici, ki ji je sledil nastop izkuše-
nih žonglerjev. 

Kot vsa leta doslej je na prireditvi sodelovala tudi 
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter, podružnična šola 
Vrtojba, ki je v sobotnem kulturnem programu sodelo-
vala z otroškim pevskim zborom. Že v petek pa je v ok-
viru pouka potekala glasbena delavnica. Praznik borele 
se je zaključil s plesom s skupino Kalamari. V imenu 
Krajevnega odbora Vrtojba se zahvaljujem vsem sodelu-
jočim društvom ter posameznikom, ki so sodelovali pri 
organizaciji prireditve. 

Vabljeni na »Praznik borele 2009«, ki bo 
potekal od 11. do 13. septembra 2009.

Kristina Kozar 
Članica KO Vrtojba



DECEMBER 2008

sobota, 20. december 

Predaja v namen nove gasilske avtocisterne 
AC 24/120 
Trg Ivana Roba, Šempeter
PGD Šempeter pri Gorici

Prižiganje lučk na novoletni jelki 
Trg Ivana Roba, Šempeter
Občina Šempeter-Vrtojba 

nedelja, 21. december 

Predstavitev knjige, pravljice za otroke 
in odrasle
Kulturna dvorana Vrtojba
Doris Jarc v sodelovanju z Občino 
Šempeter-Vrtojba

torek, 23. december 

Prireditev ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti
Kulturna dvorana v Šempetru 
Občina Šempeter-Vrtojba 

sobota, 27. december 

BOŽIČNI KONCERT 
Župnijska cervkev v Vrtojbi

FEBRUAR 2009 

petek, 1. februar 

KONCERT PEVSKIH ZBOROV ŽUPNIJE 
ŠEMPETER
Cerkev Sv. Petra Šempeter
ŽUPNIJA ŠEMPETER

februar 

PRIREDITEV OB KULTURNEM 
PRAZNIKU
Kulturna dvorana v Vrtojbi
Občina Šempeter-Vrtojba 

nedelja, 15. februar 

PREDSTAVITEV ZGOŠČENKE STARIH 
DOMAČIH PESMI
PEVSKI ZBOR DRUŠTVA ŽENA 
VRTOJBA
Kulturna dvorana v Vrtojbi
Društvo žena Vrtojba

sobota, 21. februar 2009

PUSTOVANJE V OBČINI 
ŠEMPETER-VRTOJBA
Trg Ivana Roba, Šempeter
Občina Šempeter-Vrtojba
    
    
MAREC 2009 

nedelja, 1. marec 

31. POSOŠKI MALI MARATON
Start in cilj teka v Gorici, trasa poteka tudi 
skozi Šempeter
Gruppo Marciatore - Gorica in 
DLT FILIPIDES Šempeter

nedelja, 8. marec 

18. TEK PO PANOVCU
Nova Gorica
DLT FILIPIDES Šempeter

nedelja, 8. marec 

MEDNARODNI DAN ŽENA
Kulturna dvorana Vrtojba
Društvo upokojencev Vrtojba

Koledar 
prireditev

Koledar 
prireditev

Koledar 
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nedelja, 15. marec 

DRŽAVNO PRVENSTVO 
V MOTOKROSU
Vrtojba
Društvo GAS Vrtejba

sobota, 21. marec 

VRTEJBNSKA SALAMIADA
Kulturna dvorana Vrtojba
Krajevni odbor Vrtojba

sobota, 28. marec 

TRADICIONALNA VETERANSKA 
SALAMIADA IN BRIŠKULJADA
Gasilski dom Šempeter pri Gorici
Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo - VETERAN, 
Sekcija Šempeter-Vrtojba

 
APRIL 2009

april 2009

SREČANJE NA SV. OTU
SV. OT
Društvo upokojencev Vrtojba

nedelja, 26. april 
KRESOVANJE NA PREDVEČER 
DRŽAVNEGA PRAZNIKA
SV. OT
KO Združenja borcev za vrednote 
NOB Vrtojba

petek, 18. april 

KONCERT GODALNEGA KVARTETA 
ALLEGRETO
Cerkev Sv. Petra Šempeter
Kulturno umetniško društvo Šempeter

MAJ 2009 

sobota, 16. maj 

SREČANJE JUBILANTOV (75, 80 in 85 let)
Hram Vrtojba
Društvo upokojencev Vrtojba

 
JUNIJ 2009

sreda, 24. junij 

KRESOVANJE NA SV. OTU
SV. OT
Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo - VETERAN, 
Sekcija Šempeter-Vrtojba

JULIJ 2009

sobota, 18. julij 

OBČINSKI PRAZNIK
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Šempeter-Vrtojba
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Spoštovani občani in občanke,
naj mi bo dovoljeno predstaviti le delček iz pe-

strega mozaika številnih aktivnosti, ki smo jih in jih 
še pripravljamo v okviru Društva ekstremnih športov 
(DEŠ). Zagotovo velja izpostaviti izvedbo tečajev šport-
nega plezanja, ki so se izvajali na plezalni steni v Šem-
petru pri Gorici. Pester nabor tečajnikov je poskrbel za 
izredno zanimivo ter obenem strokovno podprto izved-
bo tečajev. Poleg osnov športnega plezanja (športno ple-
zalne varnosti, gibalne tehnike, osnov vrvnih tehnik) 
smo tečajnikom predstavili tudi plezališča v naravi. Ker 
je tečaj (10 obiskov) prehitro minil, se na željo tečajni-
kov pripravlja že nadaljevalni “turnus”, obenem pa vse, 
ki bi se radi preizkusili v športnem plezanju, vabimo, 
naj nas obiščejo oz. kontaktirajo preko spleta na spletni 
strani www.des.si.

Poleg aktivnosti za začetnike smo v DEŠ začeli z 
izvedbo tekem v okviru “DEŠOVE BOULDER LIGE”. 
Prvo tekmo (6. november 2008) je zaznamovalo druže-
nje plezalcev od vsepovsod, ki so v tekmovalnem duhu 
premagovali zastavljene športno plezalne probleme. 
Preko 40 tekmovalcev se je preizkusilo v 18-ih plezalnih 
ugankah in le štirje so uspeli zbrati pravo kombinacijo 

Žan Frantar
Žan je na svetovnem prvenstvu IBFA 2008, ki 

se je odvijalo 15. 11. 2008 v Kopru, zasedel v kategoriji 
nizka fitnes (člani) odlično šesto mesto, na državnem 
prvenstvu pa drugo mesto.

Kot najmlajši tekmovalec na odru, star komaj 
16 let se je enakovredno boril z desetimi zelo dobro 
pripravljenimi tekmovalci iz celega sveta v kategoriji 
fitnes-nizka. Moral bi nastopiti tudi v kategoriji junior 
(starostna kategorija do 23. leta), vendar je zaradi dobre 
pripravljenosti nastopil kar v članski kategoriji.

Žan Frantar, rojen 14. 9. 1992, se je začel ukvarja-
ti s fitnesom pred štirimi leti. Najprej ga je navdušil oče, 
nato pa ga je prevzel njegov trener Mitja Humar in z 
njim dosegel izjemne rezultate. Fitnes je v začetku imel 
kot dodaten trening za pridobivanje moči pri treniranju 
ju-jitsa.

DEŠ - ”Ekstremno aktivni”

moči, spretnosti in znanja ter se prebiti skozi vse zastav-
ljene probleme. Drugo tekmo (20. november 2008) je za-
znamoval mraz; pa vendar slednji ni uspel pokvariti še 
intenzivnejšega druženja. Kakšne rokavice in kapa več, 
pa je šlo. Rezultate prejšnje in vseh prihodnjih tekem 
lahko sproti spremljate na www.des.si. Sleherna tekma 
je podkrepljena s foto in video utrinki.

V DEŠ smo želeli tudi popestriti mrzle zimske 
večere. Odločili smo se, da bomo v okviru DEŠEVIH 
VEČEROV gostili znane osebnosti iz sveta plezanja in 
alpinizma, ki so na svoji življenjski poti doživeli marsi-
kaj zanimivega. 3. decembra 2008 ob 19:30 nas bo obis-
kala MARTINA ČUFAR, legenda slovenskega šport-
nega plezanja, ki bo zagotovo predstavila marsikatero 
zanimivost tako iz tekmovalnega obdobja, kot tudi dol-
goletne bere športno plezalnih uspehov.

Vabljeni, da nas obiščete bodisi ob plezalni ste-
ni, kot tudi v okviru DEŠEVIH VEČEROV, kjer bomo 
“kako rekli” ter podoživeli marsikatero zanimivo iz-
kušnjo.



Do sedaj je v tako kratki karieri že dosegel iz-
jemne rezultate:

April 2007 v Švici 
(evropsko prvenstvo v powerliftingu):
- 4 zmage in 3 svetovne rekorde v svoji 
 kategoriji. 

Oktober 2007 v Švici 
(svetovno prvenstvo v powerliftingu):
- 4 zmage in 2 svetovna rekorde v svoji 
 kategoriji. 

April 2008 v Novi Gorici 
(državno prvenstvo v powerliftingu):
- 2 zmagi in 5 državnih rekordov v svoji 
 kategoriji. 

September 2008 v Tržiču 
(turnir v bench pressu):
- zmaga v kategoriji do 75 kg. 

November 2008 v Kopru 
(svetovno prvenstvo v fitnesu):
- šesto mesto na svetovnem prvenstvu v 
 kategoriji fitnes-nizka,
- drugo mesto na državnem prvenstvu v 
 kategoriji fitnes-nizka.
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Društvo Gas 
Vrtejba
Drage občanke in občani, ob zaključku leta in 

pred pričetkom novega, smo vam želeli opisati naše de-
lovanje v preteklem letu ter vizije in ideje za naprej.

V minevajočem letu smo postali še aktivnejši 
in uspešnejši in tako presegli lastne načrte. Tako smo 
uspešno izpeljali Državno prvenstvo v motokrosu sku-
paj z Alpe-Adria pokalom, katerega se je udeležilo 116 
dirkačev, med njimi tudi veliko tujih. Na prvenstvu je 
naš trenutno najuspešnejši dirkač dosegel odlično dru-
go mesto. Prireditve se je udeležilo okvirno 5000 ljudi 
in s tem smo pripravili tudi enega najštevilčnejših do-
godkov v našem kraju. 

V mesecu aprilu smo se podali čez mejo v ita-
lijanski Sesljan, kjer smo opravljali promocijo društva, 
občine in turističnih točk v našem kraju, z namenom, 
da bi naši kraji in tudi mi sami postali še bolj prepo-
znavni. 

V juniju smo prevzeli organizacijo dirke za Pokal 
Akrapovič, ki je kljub slabemu vremenu prinesla velik 
uspeh in v Vrtojbo pripeljala 172 tekmovalcev in pri-
bližno 2000 ljudi.

Po naporni polovici leta je sledil dvomesečni po-
letni počitek, med katerim smo se pripravljali na šolo 
motokrosa za mlade nadobudneže do 12 let. Skupaj z 
AMZS, katere član skupščine smo postali, smo tako v 
avgustu uspešno izpeljali šolo motokrosa s 37 bodočimi 
dirkači, med katerimi je bila celo ena deklica.
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Pod našo organizacijo so v tem letu potekali tudi 
drugi avto in moto dogodki. Na mednarodnem mejnem 
prehodu sta se odvila odprta treninga za supermoto in 
gokart, z moto klubom Devin smo organizirali pano-
ramsko krožno vožnjo na relaciji Šempeter - Sesljan 
- Šempeter, v poletnem času pa smo sodelovali še pri 
organizaciji dirke za starodobnike v Idriji. Za avtomo-
biliste smo organizirali testne vožnje s Toyotinimi in 
BMW-jevimi vozili, ter na koncu sezone v povezavi z 
BMW Italija na progi organizirali testne vožnje z novim 
BMW-jevim terenskim motorjem.

Društvo Gas Vrtejba že od samega začetka deluje 
tudi izven okvirov motosporta. Tako smo za prvi maj 
našim borcem pomagali s postavitvijo kresa na Svetem 
Otu, sodelovali pa smo tudi na že tradicionalni čistilni 
akciji, kjer smo očistili del občine od nekdanjega ABK-
ja, mimo tovarne Iskra, do mosta avtoceste v Vrtojbi. 
Podali smo se še v sodelovanje s turističnim društvom 
Šempeter-Vrtojba in v sklopu praznika Sv. Peter oprav-
ljali gostinsko dejavnost. Z gostinsko ponudbo smo de-
lovali tudi na občinskem prazniku in prazniku borele. 
Na slednjem vsako leto aktivno delujemo, predvsem z 
organizacijo koncerta, ki na prizorišče pritegne veliko 
število mladih; po letošnjih ocenah je bilo obiskovalcev 
približno 3000. Dan po koncertu smo izpeljali še turnir 
v malem nogometu, sodelovali na balinarskem turnirju 
in kolesarjenju, ter pripravili tekmo z borelami, ki pa je 
zaradi slabega vremena žal odpadla.

Naši dirkači in športniki so v iztekajočem se letu 
dosegli odlične rezultate. Deni Ušaj je na Svetovnem 
prvenstvu dosegel 18. mesto, na Evropskem 7. in na 
Državnem skupno 8. mesto. Velik uspeh je dosegel tudi 
na italijanskih tleh, kjer je na Triveneto pokalu zasegel 
skupno 2. in na regionalnem odlično 1. mesto. V Po-
kalu Akrapovič sta se posebej izkazala Denis Premrl s 
skupnim 2. in Dani Leban s skupnim 3. mestom. Dobro 
so se odrezali tudi mladi upi v nižjih kategorijah, ki so 
v minuli sezoni lepo napredovali. Nejc Čuk je dosegel 

skupno 4. na Pokalnem in 7. mesto na Državnem prven-
stvu, David Gorkič pa v eni sami dirki 4. mesto. Pohvale 
gredo še Alanu Gregoriču za doseženo uspešno 4. skup-
no mesto v Državnem prvenstvu v gokartih, ter našima 
maratoncema Dimitriju in Boštjanu, nenazadnje pa še 
nogometni ekipi, ki je dosegla njihov najboljši rezultat v 
Štandrežu, in sicer 3. mesto.

Ob izteku leta se lahko pohvalimo s številnimi 
nagradami, za katere so zaslužni naši člani. Naša naj-
večja pohvala še vedno ostaja nagrada za najboljšega 
organizatorja motokros dirke v Sloveniji v letu 2007, 
ki nam jo je podelil g. Akrapovič, v letošnjem letu pa 
se potegujemo tudi za naslov najboljšega organizatorja 
prav tako motokros dirke za Državno prvenstvo.

Kljub vsem letošnjim uspehom pa že gledamo v 
prihajajoče leto. V naslednjem letu si želimo organizira-
ti Državno prvenstvo v motokrosu, kot novost pa bi radi 
dodali še supermoto in rally. Prav tako bomo kot doslej 
organizirali že tradicionalni koncert za mlade, za kate-
rega menimo, da ima velik pomen med mladimi in ga 
vsako leto zapored že pričakujejo od nas, saj je to edini 
tovrstni dogodek, ki je tako številčno obiskan v naši ob-
čini. Največji izziv za prihajajoče leto pa nam predstav-
lja želja postaviti avto moto poletno dogajanje in hkrati 
v sodelovanju z mladimi Poletno sceno v naši občini. V 
kolikor nam bo uspelo izpolniti zastavljene cilje, bo leto 
2009 za naše občanke in občane zanimivo in pestro.

Na koncu bi se želel zahvaliti in zaželeti obilo 
zdravja in sreče vsem tistim, ki nas podpirate vsak na 
svoj način, eni s številčnim obiskom naših prireditev, 
drugi z vašim sponzorstvom le-teh. Prav posebna za-
hvala pa gre vsem našim članom, ki s svojim trudom 
omogočajo, da je naše društvo tako zelo uspešno. 

Hvala in srečno novo leto 2009 

Dejan Koglot
Predsednik Društva Gas Vrtejba
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Športno društvo tradicionalni karate-do 
SAKURA Šempeter pri Gorici

Z VADBO TRADICIONALNEGA 
SHOTOKAN KARATEJA DO BOLJŠE 
KONDICIJSKE PRIPRAVLJENOSTI, 
KOORDINACIJE TELESA, 
RAZGIBANOSTI IN SAMOZAVESTI

Karate društvo Sakura je mlado društvo Tradi-
cionalnega karateja iz Šempetra pri Gorici. Meseca de-
cembra 2005 ga je ustanovila skupina 15 navdušencev, 
ki jih je združila predvsem ljubezen do Tradicionalnega 
Shotokan karateja, ki ga poznamo kot borilno veščino 
japonskega izvora. Od tega leta dalje število članov str-
mo narašča, tako da se lahko danes društvo pohvali s 
kar 60 aktivnimi člani (od 6 do 65 let), od tega več kot 
65 % šoloobveznih otrok, mlajših od 14 let. V društvo 
je včlanjenih kar nekaj nosilcev naslova državnega pr-
vaka, pokalnega prvaka in medalj iz mednarodnih tek-
movanj. Med njimi veliko deklet. Vodi jih glavni učitelj 
Stojan Šestan, IV. Dan WSI, s tremi visokokvalificira-
nimi in izkušenimi inštruktorji. To so Blaž Catelani (II. 
Dan WSI), Boris Bizjak (I. Dan WSI ) in Nataša Šinigoj 
(I. Dan WSI). 

Namen delovanja društva Sakura je omogočanje 
in razvijanje športne dejavnosti na območju svoje obči-
ne in širše, približati karate, ter na splošno, način zdra-
vega življenja najrazličnejšim starostnim skupinam. 
Prav tako je program namenjen tistim, ki si želijo okre-
piti svoje telo, izboljšati samozavest in samozaupanje ali 
le hrepenijo po medsebojnem druženju. Pa ne glede na 
starost, saj je vadba tradicionalnega karateja namenjena 
vsem, tako otrokom, mladostnikom in odraslim, kakor 
vsem, ki bi v zrelem življenjskem obdobju želeli storiti 
nekaj zase in za boljšo kvaliteto življenja. Člani društva 
so športniki, rekreativci, zaposleni učitelji, managerji in 
managerke, tehniki, upokojenci in drugi. Skratka vsi, 
ki bi želeli obogatiti športno življenje, izboljšati kon-
dicijsko pripravljenost, razgibanost, samoobrambo ter 
obvladati stres.

»Trudimo se prispevati k bogatemu športnemu 
življenju posameznikov z vzgojo in izobraževanjem ter 
posredovanjem vrednot te čudovite veščine«.

Eden najpomembnejših pogojev za uspešno delo 
so usposobljeni in motivirani inštruktorji ter primerni 
vadbeni prostori, kamor bodo člani radi zahajali in se 
dobro počutili. Vsi člani društva tako trikrat do pet-
krat tedensko zavzeto vadijo v telovadnici Osnovne šole 

Ivana Roba v Šempetru pri Gorici v štirih ločenih sku-
pinah, razdeljenih po stopnjah pasov. V okviru društva 
lahko uspeha željni člani tudi tekmujejo, ostali pa vadijo 
zgolj za rekreacijo in osebno zadovoljstvo.

»V društvu gojimo Tradicionalni Shotokan kara-
te, brez elementov nasilja. Vse napadalne in obrambne 
tehnike so pri začetnikih vnaprej dogovorjene in se iz-
vajajo s strogo samokontrolo in nadzorom vaditeljev. S 
prosto borbo se naši člani srečajo šele pri višjih barvnih 
stopnjah, tako da poškodb praktično ne poznamo. V 
našem društvu vadijo tako otroci kot odrasli, fantje in 
punce, imamo tudi nekaj starejših članov«.

Kaj pridobijo člani z vadbo tradicionalnega ka-
rateja:

izboljša se splošna fizična kondicija in vizual-
no-motorična koordinacija,
otroci pridobivajo občutek za redno, discipli-
nirano in odgovorno delovanje ter spoštljivo 
obnašanje,
vadba pozitivno vpliva na skladen telesni raz-
voj in nadzor nad lastno agresivnostjo,
ljudje v zrelih letih pridobijo znatno sposobnost 
obvladovanja stresa,
vztrajno si prizadevamo izgraditi pozitivno 
osebno samozavest, tako pri mladostnikih kot 
pri odraslih, saj je ta vrednota pomembna tako 
pri vadbi kot v vsakdanjem življenju.

Princip vadbe karateja v društvu izhaja iz tra-
dicionalne japonske borilne veščine karate-do, katera 
v svojem pomenu razlaga, da izvedba tehnik (kate) in 
aplikacija le-te (kumite) ni odvisna od mišične moči in 
surove sile. Pomembno je opuščanje mišične moči ter 
odmišljanje misli na zmago. Z drugimi besedami, želja 
ne sme poseči vmes. Pri vadbi člani nosijo kimono. Za-
kaj, odgovor je, zaradi tradicije. Pri borilnih veščinah 
je samoumevno, da učenci posnemajo svoje učitelje. 
Poleg tradicije pa obstajajo še drugi razlogi. Kimono 
je simbol discipline in kulture države, iz katere izhajajo 
borilne veščine. Za učenca ima psihološki pomen: ko 
obleče kimono, simbolično preide v fazo treninga, kar 
mu omogoča, da pozabi na vsakodnevne skrbi. Zaradi 
razlikovanja v stopnjah učenci nosijo različne barvne 
pasove. Začetniki nosijo bel pas, kasneje pa z uspešno 
opravljenimi izpiti člani dvigujejo stopnjo znanja, ki je 

-

-

-

-
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prepoznavna po barvi pasu (rumen, oranžen, moder, 
rjav in črn). Razlikujejo se šolski (KYU) in mojstrski 
(DAN) pasovi. Za polaganje pasov so predpisani izpitni 
programi.

Športno društvo Sakura je včlanjeno v Slovensko 
Zvezo Tradicionalnega Karateja (SZTK) ter v Japan ka-
rate association Slovenija (JKA), v okviru katerih lahko 
člani tekmujejo in se udeležujejo strokovnih usposab-
ljanj. Slednja so organizirana tako na območju Slovenije 
kot tudi širše v Evropi.

Delovanje društva Sakura je popolnoma javno. 
Zadnji tekmovalni dosežki, izpiti, seminarji in druga 
fotogalerija je objavljena na spletni strani www.sakura-
.si. Vsako leto, meseca septembra, društvo Sakura vabi 
k vpisu nove člane. Med letom, pa vabi vsekakor k obis-
ku vadbe začetnikov in nadaljevalnih pasov. 

Urniki vadbe so dostopni tudi na spletni strani. 

 ZAČETNIKI:

 ponedeljek:  19.00 - 20.00 
     sreda:  18.00 - 19.00 
              
 OSTALE SKUPINE:

 Nadaljevalna skupina B: 
 ponedeljek in četrtek:  18.00 - 19.00 
                   sobota:  10.30 - 11.30

 Nadaljevalna skupina A: 
 torek in četrtek:  19.00 - 20.00 
  sobota:  10.30 - 11.30

 Višji pasovi: 
 torek in četrtek:  20.00 - 21.00 
                  sobota:  11.30 - 12.30

Karate-do 

Društvo ledvičnih 
bolnikov severno-
primorske regije
Pravimo, da naj bi, ko prestopimo v novo leto, 

začeli vse znova ali pa povezali in nadaljevali že zastav-
ljene cilje in ideje. Za delovanje našega društva tako ve-
lja eno kot drugo. Treba je bilo res začeti znova, vendar 
brez ločnice od starega. Kontinuiteta dela je tudi za naše 
društvo potrebna. 

Ker smo v prejšnji številki Biltena predstavili 
delovanje našega društva v letu 2007, se bomo tokrat 
osredotočili na nekatere dogodke iz letošnjega leta. 

Skupščina v marcu je bila volilna, tako da smo 
izvolili nov izvršilni odbor, še vedno pod taktirko pred-
sednice Marije Drnovšček. Skupščina je potekala v ži-
vahnem vzdušju, bila je prepletena z razpravo na poda-
na poročila in potrditvijo programa dela za tekoče leto. 
Sprejeli smo Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in 
Pravilnik o računovodstvu. Nov odbor naj bi se uspešno 
spoprijel z vsem, kar sodi k delu pri izvajanju programa, 
ki smo ga potrdili.

DAN LEDVIC

Aktivnosti za dan ledvic smo poleg aktivnosti, ki 
smo jih speljali s pomočjo zdravstvene šole letos pripra-
vili s pomočjo sestre Alenke Bitežnik v Mercator Centru 
v Kromberku. Akcija je bila uspešna in z zanimanjem 
sprejeta. Izpeljali smo odgovarjanje na anketo o dejav-
nikih, ki vplivajo na obolevnost ledvic in izmerili krvni 
pritisk. Na delo našega društva pa smo opozorili z zlo-
ženko, ki smo jo dali vsakemu udeležencu. Akcija je bila 
tudi medijsko podprta.

POMLADANSKI IZLET V METLIKO

Kot ponavadi smo izlet organizirali na nedeljo, 
tako da se vsak, ki želi, izleta tudi udeleži. Avtobus 
je bil kar dobro zaseden. Pot nas je najprej vodila na 
Jugorje, kjer nas je pričakala turistična vodička in nas 
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odpeljala na ogled lokalnih zanimivosti. Ogledali smo 
si Belokrajnski muzej v Metliki, letalo DC3 na Otoku in 
Krajinski park Lahinja. Vse pa je najbolj pritegnil prikaz 
domače obrti gospodinje na kmetiji v Adlešičih. Prije-
ten dan smo zaključili na turistični kmetiji Matkovič.

PIKNIK ALI SREČANJE V NARAVI

Nedelja, 13. julija, ni bila nič kaj obetavna, izgle-
dalo je, da bo kar deževalo, pa smo le imeli srečo in vre-
me je bilo skoraj solidno, seveda nas je malo poškropil 
dež, ki pa je pomenil osvežitev. Veliko se nas je zbralo. 
Srečanje smo izkoristili za organizacijo tekmovanja v 
pikadu. Podelili smo tudi plakete. Ob besedi piknik 
vedno pomislimo na jedačo in pijačo.

Naši kuharji so se izkazali z dobrim bogračem, 
pečenim mesom na žaru in domačim pecivom, kar 
smo zalili z domačo kapljico. Piknik brez plesa ne bi bil 
piknik. Za veselo glasbo je poskrbel Sandi, naš stalni 
spremljevalec. Jubilantom, to je tistim, ki se z dializo 
zdravijo 10, 20 ali več let smo podelili plakete, žal pa se 
srečanja niso vsi udeležili. Ob odhodu smo se že spraše-
vali in ugibali, kdaj se spet dobimo.

JESEN NA PRIMORSKEM

Jesen je tu na osrednjem Primorskem prav gotovo 
različna kot kje drugje po Sloveniji. Tu nimamo klopot-
cev, ki so značilni za Haloze, imamo pa prav tako veliko 
vinogradov s trtami raznih sort, od kraškega terana, 
briške rebule in sivega pinota do vipavskega merlota in 
zelena.

Kar daje pokrajini v jeseni neko posebno značil-
nost, je ruj, to so grmički ali tudi večji grmi značilni za 
kraški svet, ki v jeseni obarvajo naravo v nešteto odten-
kov zelene, rumene, rdeče, rjave in vinsko rdeče barve. 
Sprehoditi se ali pa samo peljati se mimo te žareče se 
mavrice barv ob lepem sončnem vremenu je pravo do-
živetje. Da je jesen najlepši letni čas prav gotovo drži, 
saj nas le-ta obdari s številnimi plodovi, tako tistimi, ki 
jih samo poberemo, ker je zanje poskrbela narava sama, 
kot tistimi, ki smo jih pridelali z lastnim trudom. Ne-
deljski izlet v naravo za nabiranje kostanja, šipka, gob 
ali še česa drugega ima dvojni učinek, tako prihranek za 
nakup teh dobrin, še bolj pomembna pa je hoja v naravi, 
ki naj bi bila osnovni element rekreacije. 

Prav za hojo v naravi pa smo se odločili tudi v 
našem društvu. Organizirali smo kar dva pohoda, zato 
bomo letos imenovali ta čas pohodniška jesen.

POHODNIŠKA JESEN

Za organizacijo pohodov skrbi Srečko v sodelo-
vanju s predsednico Marijo in sestro Alenko, ki poskrbi, 
da je udeležba številčna in zbere prijave.

Že večkrat smo napisali, da se Srečko v gorah 
dobro znajde, da mu hoja in plezanje pokrijeta vse po-
trebe po rekreaciji. Samo v letošnjem avgustu je osvojil 
tri pomembne vzpone. S Planinskim društvom Križna 

gora je v italijanskih Dolomitih osvojil 2236 m visoko 
goro Passo Gian, ki se vzpenja nad poznanim letoviš-
čem Cortina d’Ampezzo. Kot drugo je bil skupaj s svojo 
sestro na vrhu Triglava in s športno sekcijo Fructala, 
kjer je zaposlen, je skupaj s sodelavcem vodil skupino, 
ki je priplezala na vrh 3076 m visoke gore Hafner v av-
strijskih Alpah. Pot na vrh Hafnerja je precej zahtevna, 
zaradi lomljenja granitnih skal, ki so zelo ostre.

Tudi v društvu je vedno pripravljen, ko je potreb-
no popeljati člane na kakšen manj zahteven pohod. Po-
navadi Srečko najprej sam opravi z izbrano smerjo. Tako 
je bil naš prvi pohod letos 14. septembra na Kokoško, to 
je hrib na Krasu v občini Sežana, kamor se pride iz več 
smeri, naši pohodniki so se odpravili iz vasi Lokev. Kot 
nalašč je vreme pohodnike na izbrano nedeljo presene-
tilo z močno kraško burjo. Tisti najbolj vztrajni pa so 
kljub hudemu vetru s pomočjo šilca domačega prehodili 
zahtevno pot. Na vrhu jih je čakala planinska koča, kjer 
so si odpočili in nadomestili izgubljene kalorije s kosi-
lom. Naše pohodnike sta na vrhu pričakala Vladimir in 
Karla s polnim pekačem domačega jabolčnega zavitka. 
Saj veste, vse, kar je domače, je tudi boljše. Tako podprti 
so se nekateri odpravili še na ogled jame Vilenica.

Drugi pohod pa smo organizirali v nedeljo, 5. 
10., na ll56 m visok Javornik, kamor se pride iz Hru-
šice. Vreme tudi tokrat ni bilo obetavno, tako da je 
pohodnike, ki jih je bilo tokrat nekaj manj, vreme ves 



dan presenečalo, vse od sonca, megle, kapelj dežja in 
prvih snežink, pa še pihalo je za povrhu, vse to v enem 
dopoldnevu. Pohod si bodo udeleženci zapomnili po 
prelepem razgledu, saj se z vrha Javornika lepo vidi Tri-
glav in večji del Julijskih in Kamniških Alp. Po sestopu 
so se pohodniki pripeljali do gostilne »Pri stari pošti«, 
ki je nekje na sredi poti med Hrušico in Kalcami. Sama 
se pohodov ne morem udeležiti, zato sem se, kot že več-
krat, pohodnikom pridružila pri zasluženem počitku, 
to prav zaradi dobre družbe. Kasneje so se pri kosilu 
pridružile še Marija, Tjaša in Alma, ki so se vračale s 
sestanka Zveze DLB, ki je bil v Ljubljani. Družba je bila 
na koncu kar številčna. V gostilni so nam postregli s ti-
pičnim nedeljskim kosilom, sama sem o vtisih s pohoda 
poklepetala s sestro Alenko in našim tajnikom Matja-
žem. Ko smo se vračali preko Cola na Goriško stran, je 
bilo na tej strani lepo sončno popoldne in tu pa tam so 
že žareli grmički ruja. Sama nikakor nisem mogla brez 
nekaj teh vejic, ki jih imam še danes doma. 

Tudi letos smo organizirali srečanje starejših 
bolnikov. Obdobje zrelih let ali jesen življenja, tako ob-
dobju rečemo. 

JESENSKO SREČANJE ZA JESEN 
ŽIVLJENJA

Odločili smo se, da se dobimo na kmečkem turiz-
mu pri Gregoriču v Zaloščah. Poleg starejših bolnikov 
smo se srečanja udeležili tudi voljeni člani društva. Na 
naše povabilo se je kot prvi odzval dr. Dimitrij Klančič, 
vodja internega oddelka v bolnišnici, ki skrbi tudi za 
dializne bolnike in je vsakega udeleženca posebej tudi 
pozdravil in z njim poklepetal. Vabilu se je odzvala tudi 
Marinka Saksida iz oddelka za družbene dejavnosti 
Mestne občine Nova Gorica. Iz Občine Šempeter-Vrtoj-
ba pa so se opravičili. Obe občini že vrsto let sofinan-
cirata izvajanje naših programov. Prišli sta tudi sestra 
Benedikta, glavna sestra dializnega oddelka in sestra 
Alenka, ki je neutrudljiva pomoč izvršilnemu odboru. 
Zaradi zadržanosti se je opravičil tudi direktor bolniš-
nice, dr. Silvan Saksida. Na srečanju nista manjkali niti 
Majda Ferjančič, ki je s svojimi 31. leti dialize bolnica 
z najdaljšim stažem na dializi in Saveta Prinčič, ki je s 
svojimi 89. leti najstarejša na dializi.
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Marinka Saksida je v svojem nagovoru povedala, 
da dobro pozna delo našega društva in seveda zaželela 
še naprej uspešno delo in veliko zdravja vsem. Kratek 
pozdravni govor nam je pripravila tudi predsednica 
Marija. Za prijetno vzdušje so se letos na vabilo odzvali 
člani Pevskega zbora Šempeter pri Gorici. Ubrano petje 
zimzelenih zborovskih pesmi je bilo pika na i. V zboru 
poje tudi naš član izvršilnega odbora Ivan Fon, ki je to 
pot priskrbel nastopajoče. Za nastop se jim najlepše za-
hvaljujemo. Da so dober zbor potrjuje njihov uspeh na 
raznih tekmovanjih.

O vsem ostalem lahko rečemo le, da je lastnik 
zelo prijazen, da so bili krožniki preobilno polni, skrat-
ka preživeli smo lepo nedeljsko popoldne. Tudi to sreča-
nje je pustilo prijetne spomine. 

Pavla Žbogar Gomišček 
Slike je prispeval Matjaž Vidmar

Društvo 
slovenskih letalk
Nikoli ne dobiš želje,
ne da bi dobil tudi moč, 
da jo uresničiš.

Iluzije- Richard Bach

Na letališču Rojce pri Gorici se je zadnjo soboto v 
septembru odvijalo srečanje Društva slovenskih letalk. 
Društvo slovenskih letalk že 20 let združuje slovenske 
poklicne in športne pilotke, kakor tudi ljubiteljice lete-
nja, ki nas pogled v nebo prijetno vznemiri.

Srečamo se vsako leto na drugem letališču v 
Sloveniji in letos smo izbrale športno letališče Rojce pri 
Gorici v Italiji, kjer se po padcu zahodne meje prepleta-
jo letalske aktivnosti slovenskega in italijanskih klubov. 
Na tem letališču namreč deluje slovenski letalski klub 
Aeroklub Gorica in slovenska Letalska šola Pegasus.

Aeroklub Gorica in g. Valter Faganelj sta nam 
pomagala pri organizaciji letošnjega srečanja s svojim 
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ultralahkim letalom Virus, z letalom Katana pa se je 
srečanja udeležila posadka iz Ljubljane. Tudi lepo vreme 
je botrovalo temu, da smo slovenske letalke z letenjem 
popestrile aktivnost na letališču.

Gospod Jože Silič, ki je dober poznavalec goriške 
zgodovine in tudi letalstva, nam je izčrpno in slikovito 
predstavil zgodovinsko vlogo letališča, na katerem sta 
pred stoletjem brata Rusjan opravila prve polete z leta-
lom.

Potem smo se odpravile v prostore Krajevne 
skupnosti Vrtojba, kjer nas je pozdravil podžupan Ob-
čine Šempeter-Vrtojba, g. Radoš Frančeškin. Tu smo 
imele uradni del srečanja – Letno skupščino Društva 
slovenskih letalk, kjer smo se pogovarjale o naših letal-
skih aktivnosth v preteklem letu in planih za prihodnje 

leto. Sprejele smo nov pravilnik društva.
Neformalni del srečanja smo nadaljevale z ogle-

dom obeh solkanskih mostov, pod katerima je leta 1999 
z letalom ZLIN letel pilot Benjamin Ličer.

Dan smo sklenile v prijetnem okolju Restavracije 
Jolly, ki nam je postregla s slastno večerjo ob žlahtni 
kapljici iz Vinske kleti Goriška Brda.

Slovenske letalke smo izkoristile lepo priložnost 
in spoznale še eno športno letališče, ki ga bomo morda 
kdaj uvrstile v svoj plan letenja. 

Zahvaljujemo se vsem naštetim, ki so nam poma-
gali pri organizaciji srečanja tu na Primorskem koncu.

Sonja Stegovec

Kvačkanje temelji na sestavljanju raznih vzorcev 
s posebnimi tehnikami in zankami. Osnovno orodje za 
kvačkanje je »kvačka« v različnih velikostih oziroma 
debelinah. Uporablja se lahko različne materiale, kot so 
npr. bombažne preje, volnene preje, razne vrvi, sinte-
tične preje in podobno. S kombinacijo različnih barv in 
vzorcev lahko dobimo pestro izbiro izdelkov.

Kvačkanje je bilo nekoč povsem običajno delo 
žensk na domu. Z ročnimi deli so okrasile domače 
platno z različnimi vzorci, inicijalkami in celo z reki. 
Danes pa je kvačkanje za Skupino Hudomušnic DU 
Vrtojba kreativen hobi, ki članicam po napornem delo-
vnem dnevu pomaga pozabiti na vsakdanje težave in 

Hudomušnice Društva upokojencev 
Vrtojba



večjega števila tovornjakov v industrijski coni v bližini 
MMP Vrtojba in oktobrski požar v tovarni Ultrapac 
na Volčji Dragi. Julija nam je hudo ponagajala narava. 
Odstranjevanje posledic katastrofalnega neurja s točo v 
Šempetru je trajalo tri dni, na pomoč so nam priskočile 
gasilske enote iz širše okolice. Le slab teden pozneje je 
bil zaradi neurja pod vodo velik del občine Renče-Vogr-
sko in celotna naša enota je vso noč in ves dan pomagala 
prebivalcem pri reševanju njihovega premoženja. 

Najbrž bi bile posledice vseh naštetih nesreč še 
hujše, če se naša enota ne bi odzvala hitro in pri tem 
uporabila dovolj znanja in izkušenj. Prav izobraževanje 
in usposabljanje ter skrb za vozila in opremo so med 
našimi osnovnimi in najpomembnejšimi nalogami. 
V ta namen smo sodelovali na večjem številu vaj. V 
začetku junija smo se na povabilo italijanske Civilne 
zaščite udeležili velike vaje, katere predpostavka je bila 
večja naravna nesreča na širšem območju Gorice. Na 
vaji, kjer je sodelovalo veliko število enot z obeh stra-
ni meje, se je naša enota odlično izkazala posebno pri 
izvajanju reševanja z vrvno tehniko in nudenju prve 
medicinske pomoči. Konec junija smo se odzvali vabilu 
prijateljskega društva Pobegi-Čežarji, ki je pripravilo 

gasilsko-reševalno vajo v tamkajšnjem opuščenem 
vrtcu. Posebno pester je bil mesec oktober; pripravili 
smo gasilsko-reševalno vajo v Osnovni šoli v Renčah 
in javno predstavitev delovanja naše enote na renškem 
trgu. V Šempetru smo se predstavili v okviru Dnevov 
varnosti v občini Šempeter-Vrtojba, katerih vrhunec 
je bila velika vaja »Eksplozija plina« v opuščenem ob-
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skrbi. Nizanje petelj na kvačko preusmeri naše misli, 
pod našimi rokami nastaja izdelek, ki nas navdaja s po-
nosom in notranjim zadovoljstvom. Članice se zberemo 
vsak četrtek ob 18. uri v prostorih Društva upokojencev 
Vrtojba in skupaj preživimo dve uri, ki takoj mineta. 
Medtem ko pod našimi prsti nastajajo lepa in zanimiva 
ročna dela, pa si izmenjamo še druge vzorčke, kuharske 
recepte ter si tudi povemo, kaj je novega v Vrtojbi. V 
okviru Boreljade smo tudi pripravile razstavo naših del, 
utrinke z razstave si lahko ogledate na spletni strani 
www.vrtojba.net.

 Kot same večkrat poudarimo: Za pletenje in 
kvačkanje niste nikoli prestari. Vse kar potrebujete sta 
kvačka in nekaj bombaža. Lahko začnete s preprostimi 
izdelki, kot so šali, kape, torbice… Kmalu vam bodo 
postali izziv tudi bolj zapleteni modeli drugih zanimi-
vih kvačkanih del. Z lastnimi izdelki, kot so kvačkani 
prtički, prijemalke, rožice, okraski za božično drevesce 
in drugi kvačkani izdelki, lahko tudi polepšate dom ali 
razveselite prijatelje z domiselnimi darili.

Gasilci PGD 
Šempeter pri 
Gorici tudi v letu 
2008 zelo dejavni
Gasilci PGD Šempeter pri Gorici lahko leto, ki 

se izteka, označimo kot zelo pestro in delovno. Dejavni 
smo namreč bili prav na vseh ravneh našega delovanja, 
obseg dela pa se nam je povečal tudi zato, ker od 1. ja-
nuarja 2008 izvajamo naloge zaščite in reševanja tudi v 
novi občini Renče-Vogrsko. Tako sedaj naša operativna 
enota pokriva teritorij površine dobrih 44,5 km2, kjer 
prebiva preko 10.500 ljudi.

Letošnja uradna statistika beleži 62 intervencij, 
kar je malo več kot lani. Leto 2008 pa si bomo zapom-
nili prav po nekaterih dogodkih, ki so postavili pri-
pravljenost in usposobljenost naše operativne enote na 
preizkušnjo. Omenimo lahko posredovanje ob požigu 
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jektu ob bencinskem servisu na Cesti Goriške fronte 
v Šempetru. Na vaji, ki jo je sicer organiziral Občinski 
štab Civilne zaščite, smo preizkusili tudi sistem vodenja 
večjih intervencij, saj so na vaji poleg naše enote in eno-
te CZ sodelovali še gasilski društvi iz Nove Gorice in 
Pobegov-Čežarjev, Gasilska enota Nova Gorica, Enota 
reševalnih psov in Policijska postaja Šempeter. Novem-
bra smo sodelovali še na vsakoletni gasilsko-reševalni 
vaji v Iskri Avtoelektriki.

Gasilci PGD Šempeter sodelujemo tudi na šte-
vilnih prireditvah v obeh občinah. Poleg tega, da zago-
tavljamo požarno varovanje, se tudi naši člani aktivno 
udeležujejo raznih družabnih dogodkov. Tako na pri-
mer že tri leta sodelujemo na šempetrskem pustovanju 
in letos je naša skupina v slogu ruske vojne mornarice 
zasedla šempetrski plac ter spet osvojila prvo nagrado.

Konec leta je čas obdarovanj in letošnji december 
gasilcem PGD Šempeter prinaša prav posebno darilo. V 
našo garažo prihaja nova gasilska avtocisterna z 12.000 
litri vode. Vozilo bo namenjeno oskrbi z gasilno vodo 
ob večjih požarih v naravi ali industriji, imelo pa bo 
tudi vso potrebno opremo za samostojno gašenje manj-
ših požarov. Poleg tega bo primerno za prevoz pitne 
vode po sistemu higienskega nadzora HACCP, imelo 
bo vodni top, napravo za pranje cest, opremo za raz-
svetljevanje okolice itd.. Glede na dobre izkušnje z na-
šim vozilom GVC 16/25 smo se odločili za poenotenje 
voznega parka in tako bo tudi novo vozilo izdelano na 
podvozju Scania, izdelavo nadgradnje pa smo zaupali 
priznani nemški tovarni Ziegler. Nabavo vozila sta v so-
razmernih deležih omogočili Občini Šempeter-Vrtojba 
in Občina Renče-Vogrsko, del sredstev pa smo pridobili 
tudi z razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje, saj se 
je ob zadnjem velikem požaru na Krasu julija 2006 po-
kazalo, da primanjkuje velikih cistern za dovoz vode, 
posebno za polnjenje bazenov, iz katerih helikopterji 
zajemajo vodo za gašenje. 

Občankam in občanom želimo tudi v novem letu 
veliko zdravja, uspehov in zadovoljstva, predvsem pa, 
da bi se z nami srečali samo na vajah in prireditvah, da 
pa nikakor ne bi potrebovali naše pomoči.

PGD Šempeter pri Gorici

Tradicionalni 
pohod Mohorini - 
Trstelj
V lepem sončnem jesenskem dnevu se je v ne-

deljo, 25. oktobra 2008, preko petdeset pohodnikov 
udeležilo drugega tradicionalnega pohoda v spomin na 
I. Kraško četo in padle borce te čete, ki so večino bor-
benih nalog v obdobju NOB izvajali prav v tem delu Vi-
pavske doline in Krasa. Med borci I. Kraške čete je bilo 
veliko Vrtojbencev in drugih domačinov iz sosednjih 
vasi spodnje Vipavske doline, zato ni naključje, da sta 
se Krajevni odbor združenja borcev za vrednote NOB 
iz Vrtojbe in Renč odločila, da pohod Mohorini%Trstelj 
tudi v bodočih letih organizirata in privabita čim več 
pohodnikov. Velik odziv je bil že letos, saj so se pohoda 
poleg domačinov iz Vrtojbe in Renč udeležili tudi po-
hodniki iz Kranja in Ajdovščine.

Pohodniki so med potjo položili cvetje na spo-
minsko obeležje prvemu padlemu partizanu iz Vrtojbe, 
Emilu Bizjaku-Juriju, pri Latnikih in na spominsko 
ploščo borcev I. Kraške čete in njenemu komandantu, 
Antonu Šibelji-Stjenki, ki je vzidana na planinski koči 
na Trstelju. Pohodniki so prejeli spominsko majico, dar 
dveh sponzorjev, ki se jima lepo zahvaljujemo, in se 
okrepčali z »obvezno« joto na Trstelju.

Želja vseh je bila, da ta tradicionalni pohod dobi 
še večji odmev in da se ga v bodoče udeleži čim več mla-
dih pohodnikov, ki naj spomin na zgodovinski pomen 
NOB prenašajo bodočemu rodu.

Nasvidenje 25. oktobra 2009 na tretjem tradicio-
nalnem pohodu Mohorini-Trstelj!

Sergij Koglot
KO združenja borcev NOB Vrtojba

Pohodniki na drugem tradicionalnem pohodu v spomin na I. Kraško četo 
na pobočju Trstelja



d
r
u
{
t
v
a
 
s
e
 
p
r
e
d
s
t
a
v
i
j
o

40

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
n
i
 
b
i
l
t
e
n

Ob zaključku koledarskega leta navadno napravi-
mo obračun uspešnosti poslovanja za preteklo obdobje, 
v tem primeru za leto 2008. In kako smo bili uspešni v 
našem društvu? Od predvidenih 97 akcij nam je uspelo 
izvesti vse, razen ene. Vreme nam je bilo naklonjeno, 
program je bil izvrsten, udeležba pa množična. Zaradi 
omejenega prostora bi se sprehodili skozi obdobje ju-
lij– december. Pa poglejmo, kje smo bili.

- Prehodili smo slovenske planine: Snežnik, 
 Kokrško sedlo, Pohorje, dolino Voje, Trnovski  

 gozd, Veliko Planino, Triglav, Kum, Sabotin,  
 Kraški rob;

- bili smo na Učki;
- opravili pohod okoli Vogrščka, po Biljenskih
 gričih, po poteh Goriške fronte, na Cerje, po  

 Banjšicah, pohod v Novo leto po Panovcu;
- opravili jesenski sklop testiranja telesne 
 zmogljivosti v šestih bližnjih krajih;
- preko meje smo sodelovali na štirinajstih 
 pohodih;
- bili smo soorganizatorji mednarodne štafete 
 od Šempetra pri Gorici do Lignana Pinete;
- obiskali smo Val Gardeno;
- Prekmurje in Lendavo na njeni Miškovi poti  

 (kdo je že bil Miško? Aha, Miško Kranjec);
- pripravili smo zanimivo popotovanje po 
 Španiji in Portugalski;
- v teku je redna vadba v telovadnici;
- v mesecu boja proti zasvojenosti mladih smo  

 organizirali dobrodelno prireditev z baklado,  
 ki jo že vrsto let poimenujemo - Korak iz teme.

Ob prebiranju naštetih akcij si bo kdo mislil – saj 
so samo izgubljali čas, namesto da bi pametneje izrabili 
prosti čas!

Ni res! Bivanje v naravi, lažji ali težji fizični na-
por, druženje s prijatelji, spoznavanje novih krajev in 
običajev – vse to razbremeni človeka, mu pomaga poza-
biti dnevne tegobe in ga istočasno napolni z novo ener-
gijo. Ali bi bilo pametneje buljiti v televizijo? 

In zdaj, na koncu leta nas čaka še priprava pro-
grama za naslednje leto. Prisluhnili bomo željam član-
stva in jih uskladili tako, da bo vsak lahko videl delček 
sebe v njem. S skupnimi močmi bomo našo barko pri-
peljali tudi skozi naslednje leto. Prepričajte se!

ŠD Mark
Silvo Kokot, predsednik društva

Športno društvo Mark
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V začetku oktobra smo v vrtcu Sonček v Vrtojbi 
dobili povabilo, naj si z otroki ogledamo nove prostore 
televizije Vitel.

»Pridite z vašimi otroki. Lepo vam bo, pa še ve-
liko zanimivega vas čaka,« je rekla po telefonu prijazna 
gospa Dolores.

V skupini je med otroki završalo kot v panju. Vsi 
so hkrati hiteli modrovati, da bodo gotovo videli, kako 
snemajo filme, kako se delajo poročila in jih bodo starši, 
pa dedki, babice in prijatelji videli na televiziji.

Polni pričakovanj smo naslednjega dne stopili 
skozi vrata studia. Tam so nas pričakali kar vsi po vrsti: 
od prijazne direktorice pa do snemalcev, novinarjev in 
še veliko drugih, ki so zaposleni na televiziji Vitel.

Otrokom so najprej razkazali računalnike, kjer 
montirajo posnetke in tudi otroci so se lahko preizku-
sili v tem. Najbolj pogumni so po navodilu pritiskali na 
tipke in sproti ugotavljali, kaj nastaja na monitorju.

Najbolj zanimivo pa je bilo v snemalnem studiu. 
Tu so bile kamere, reflektorji in mikrofoni. Otroci so se 
čudili, ko so se videli na televizijskem zaslonu, potem 
pa so v svoji otroški igrivosti začeli mahati, se pačiti in 
opazovali, kako se to odraža na ekranu. Kaj vse znajo ti 
strici na televiziji! Pričarajo ti občutek, da si tudi sam 
prisoten v posnetku, ki ti ga nato predvajajo. 

Presenečenj pa še ni bilo konec: novinarka je 
ponudila mikrofon otrokom in jih spodbujala, naj si 
postavljajo vprašanja in odgovore v dvojicah kot pravi 
novinarji. Otroci so spoznali tudi glasbeni studio, kjer 
snemajo zvočne posnetke in tudi sami zapeli pesmico, 

Otroci iz skupine Metuljčkov na 
obisku v studiu televizije Vitel

ki so jo kasneje poslušali. Na koncu ogleda so nas po-
gostili še s sokom in pecivom in podarili vsakemu ba-
lon. Skupaj smo jih napihovali in se ob tem zabavali in 
smejali.

Dogodivščina pa se ni končala z obiskom. 
Nadaljevala se je tudi v vrtcu. Otroci so podoživ-
ljali v igri, kar so novega spoznali in nadgrajevali 
osvojena vedenja. Nastajala je otroška oddaja s čisto 
»pravimi« novinarji, kamero in televizijo. Na svoji tele-
viziji so si otroci omislili tudi večerna poročila. 

Naša lokalna televizijska postaja nam je ponudila 
čudovito, novo izkušnjo, saj so otroci igraje osvojili ve-
liko novega. Iskrena hvala vsem zaposlenim, ki so nas 
prijazno sprejeli, nam predstavili svoje delo ter si vzeli 
čas za naš obisk.

Lučka Pompe
Vzgojiteljica
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Publikacija 
šempetrskega vrtca 
in druge oblike 
obveščanja staršev
V vseh enotah šempetrskega vrtca se vsak dan 

dogaja kaj zanimivega in spodbudnega za otrokov 
razvoj. Vsi, ki smo tam zaposleni, sprotno in celovito 
obveščamo starše o mnogih drobnih, z otrokovega sta-
lišča in stališča njegove družine pa nadvse pomembnih 
dogodkih. Pri beleženju pestrega dogajanja nam je v 
pomoč moderna tehnologija računalnikov in digital-
nih fotoaparatov. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojite-
ljic skrbno in vestno fotografirajo zanimive trenutke 
živahnega vrtčevskega utripa ter urejajo oglasne deske 
pred svojimi igralnicami, jih opremljajo s kratkimi 
poročili o dogajanju, pripravljajo albume skupine in 
albume vsakega otroka posebej, vanje vnašajo posnet-
ke vsakodnevnega živžava, … Starši skupaj z otrokom 
pregledajo razstavljene izdelke, se ob njih pomenkujejo 
in komentirajo številne fotografije. V pogovorih iščejo 
globlji smisel dogodkov, še posebej otrokov pogled na 
dogajanje, ki ga še tako skrbna kamera ne more vedno 
ujeti v pravem trenutku. V dialogu ob izdelkih in foto-
grafijah se zgodbe dopolnjujejo, nastajajo pa tudi nove 
in iskrive zamisli, ki jih skupaj sprejemamo kot pobude 
za nadaljnje delo. 

Ker sodi dobra obveščenost med zahteve mo-
dernega sveta, izdelamo vsako šolsko leto lično pu-
blikacijo, v kateri zberemo nekaj nasvetov za starše in 
jih seznanimo z vsebino našega dela. V knjižici pred-
stavimo organiziranost posameznih enot, zapišemo 
obveznosti staršev do ustanove, pa tudi pravice otrok 
in staršev. Zavedamo se, da omogoča dobra obveščenost 
udeležencev nemoteno delovanje vrtca, hkrati pa je to 
osnovni pogoj, da lahko gradimo dobre odnose in izpo-
polnjujemo kvaliteto našega dela. Publikacijo vsako leto 
opremimo s fotografijami otrok in njihovih izdelkov, 
da bi starši začutili utrip našega vsakdana, še posebej 
njihovih otrok. Letos je publikacija zaživela v novih 
barvah: je igriva in pisana, obenem pa je ohranila svoje 
poslanstvo, saj je vsebina pregledna in morebiti še bolj 
skrbno izbrana kot doslej. 

Da bi svoje delo razgrnili tudi širšemu krogu 
ljudi, smo na internetni strani šempetrske osnovne šole 
odprli zavihek o vrtcu, v katerem lahko najdete nekaj 
svežih informacij o naši organiziranosti in projektih, 
srečanjih s starši, dogajanju, skratka o vsem, kar bi vas 
utegnilo zanimati. Verjamemo, da vas bomo s fotografi-
jami in vsebino napisanega prepričali, da nam je v vrtcu 
lepo in da je skrb za naše najmlajše zares pomembno 
poslanstvo, v katerega je vredno vložiti veliko prizade-
vanja in truda. 

Neva Pahor
Psihologinja

Biotehniška šola, 
šola za življenje
Da je Biotehniška šola res to, kar navaja zgornja 

trditev, ni kar tako rečeno. Pridelujemo zdravo hrano, 
krasimo notranje in urejamo zunanje prostore, zave-
damo se primernega ravnanja z okoljem, ohranjamo 
naravo in učimo se delati z njo, kuhamo in pripravlja-
mo obroke, pečemo pecivo, skrbimo za vseživljenjsko 
učenje, … Naša osnovna dejavnost je izobraževanje 
mladostnikov v nižje poklicne, poklicne in tehnične 
programe. Tako večinoma v izobraževalne programe 
vključujemo mladostnike. V okviru različnih bioteh-
niških programov izobražujemo vse uka željne odrasle 
v posebej pripravljenih programih. Poleg tega izvajamo 
razne tečaje na področju živilstva, kmetijstva ter varo-
vanja okolja. V okviru šole pa podeljujemo tudi Nacio-
nalne poklicne kvalifikacije na področju biotehnike. 

V letošnjem šolskem letu dajemo poseben pomen 
skrbi varovanja okolja in varnemu delu človeka v njem. 
V ta namen pripravljamo pogoje za izvajanje novega 
programa Naravovarstveni tehnik, ki ga bomo začeli 
izvajati v šolskem letu 2009/2010. 

Pri rednem izobraževanju dijakov dajemo velik 
poudarek varnosti: varstvu pri delu in varovanju oko-
lja, zato se vključujemo tudi v različne projekte. Eden 
takih načinov sodelovanja so bili Varnostni dnevi v 
Šempetru, kjer smo se z dijaki vključili v akcije, ki so 
potekale na to temo. Ob tej priložnosti smo pripravili 
stojnico in sodelovali tudi s predstavitvijo varnega dela 
s traktorjem. 

Pri podobnih akcijah sodelujemo tudi v drugih 
občinah. Zadnja od predstavitev je potekala v Idriji na 
kmečkem prazniku, kjer smo z dijaki programov slaš-
čičar in kuhar predstavili pripravo marmelade. Marme-
lado so dijaki kuhali na stojnici ter jo še toplo ponudili 
mimoidočim. Obiskovalcem so izdali tudi recept ter 
skrivnosti o marmeladi, ki so jo znale pripravljati že 
naše babice. 

Da pa ne bi mislili, da so dijaki iz programov 
vrtnar in hortikulturni tehnik ob hladnejših jesen-
skih dneh in prvi slani pomrznili, predstavljamo tudi 
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njihovo delo. Trenutno načrtujejo številne ureditve 
zunanjega in notranjega prostora, izbirajo, vzgajajo in 
naročajo sadike, ki jih bodo v zgodnji pomladi skrbno 
in načrtno posadili na številna že v jeseni pripravljena 
mesta. V okolici šole, po gozdovih, na šolskem posestvu 
pa zbirajo material za praznične okrasitve poslovnih 
prostorov in domov.

Vsi dijaki, ki obiskujejo Biotehniško šolo, so 
mladostniki, ki si želijo v življenju nekaj postati, lahko 
bi rekli, da želijo postati strokovnjaki na področju, za 
katerega so se po tehtnem premisleku odločili. Večina 
jih ob zaključku tehničnih programov nadaljuje z izob-
raževanjem na različnih fakultetah. Da se pri nas mladi 

Lep pozdrav, oglašava se vam iz bolnišnične šole 
iz Šempetra pri Gorici. Tu že od leta 1976 poteka vzgoj-
no izobraževalna dejavnost, v katero so vključeni vsi 
šolarji, ki so pri nas hospitalizirani.

Zanje poskrbiva dve učiteljici. Ker je bolnišnična 
šola drugače organizirana od običajne, tudi izgleda in 
poteka temu primerno. Pouk in vzgojne dejavnosti se 
odvijajo v učilnici, po bolniških sobah, lahko pa tudi v 
avli. Zdravstveno stanje in mobilnost otrok nama nare-
kujeta izbiro ustreznega prostora in načina poučevanja. 
Osnovni prostor je učilnica, kjer je šolarjem na razpo-
lago pestra izbira učbenikov in dodatne literature. Po-
skrbljeno je za vse vrste bralcev, saj imamo kar obsežno 
knjižnico. Za popestritev in širjenje obzorij znanja se 
učenci s pridom poslužujejo interneta. Po končanem 
delu ali za oddih so dobrodošle razne didaktične igre in 
občasno ogled zanimivega filma ali risanke. 

veliko naučijo, pa nam povedo številni odlični rezultati, 
ki so jih dosegli v zadnjih nekaj mesecih na različnih 
republiških tekmovanjih. 

Ob koncu šolanja skušamo od zaključnih letni-
kov pridobiti tudi informacije, ki so pokazatelj, da so 
pričakovanja o izobraževanju uresničena in pridobljena 
znanja dovolj široko in realno predstavljena, da jih lah-
ko uporabijo v realnem življenju. 

Zato si v kolektivu Biotehniške šole želimo, da 
bomo lahko še vedno po predpisanih programih izob-
raževali za življenje in to tudi vnaprej ostaja naš skupni 
cilj. 

Metod Štrancar

Ker se otroci na zdravljenju vedno razveselijo 
najrazličnejših gostov, jih pogosto povabimo medse. 
Obiščejo nas glasbeniki, igralci, pisatelji, pesniki, pred-
stavniki različnih poklicev, likovni umetniki in še bi 
lahko naštevali.

Da je bivanje v bolnišnici res prijetno, poskrbimo 
tudi sami z vnaprej načrtovanimi dejavnostmi. Naj jih 
naštejemo samo nekaj: ustvarjalne delavnice ob raz-
ličnih priložnostih, kot je nastop jeseni, teden otroka, 
mesec kulture, spominski dnevi, novoletno prazno-
vanje, pustovanje, ...

Kako ustvarjalni in zadovoljni so bili naši učenci 
pri izvajanju dejavnosti ob tednu otroka, prikazuje raz-
položenje na fotografiji.

Karmen Žigon in Andreja Krumberger 
Bolnišnični učiteljici
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Tretješolci so 
obiskali ekološko 
kmetijo v Novi 
vasi
Šele ko bo posekano poslednje drevo.
Šele ko bo zastrupljena poslednja reka.
Šele ko bo ujeta poslednja riba.
Šele potem boste ugotovili, da denarja ni moč jesti. 
(prerokba Indijancev Kri)

Zdravje je temeljna vrednota današnjega časa. 
Tega se vsi vedno bolj zavedamo, še posebej tisti, ki se 
ukvarjamo z vzgojo otrok in smo soodgovorni za njiho-
vo zdravo odraščanje, saj med drugim razvijamo v njih 
čut do narave v najširšem smislu besede.

Zdravje se začne tudi z uživanjem različne zdra-
ve hrane in razvijanjem dobrih prehranjevalnih navad. 
Tega se zavedamo vsi zaposleni na naši šoli, zato smo 
pristopili k projektu »Zdrava šola«. Da bi učence čim-
bolj masovno pritegnili k takemu načinu razmišljanja, 
poteka na naši šoli tudi ekološki krožek, ki ga vodi ga. 
Arh Mavra. 

Ekološke kmetije skrbijo za posebno obliko kme-
tijskih pridelav, ki poudarjajo sožitje z naravo. Upošte-
vajo kmetijo kot enovit sistem, v katerem so tla, rastline, 
živali in človek v ravnovesju.

Ekološki kmetje pri svojem delu upoštevajo za-
konitosti narave. S pomočjo dela, odkrivanjem starih 
znanj in številnih novih spoznanj pridelujejo kako-
vostne in varne kmetijske pridelke, ki jih vedno bolj 
uspešno prodajajo na eko tržnicah, ekoloških kmetijah, 
v specializiranih trgovinah z zdravo prehrano in tudi že 
v večjih trgovskih centrih. Posamezne artikle različnih 
ekoloških kmetij naši učenci že dobro poznajo, saj je 
vedno več ozaveščenih staršev, ki posegajo po ekološko 

pridelani hrani, manj znan pa jim je način pridelave 
le-teh.

Ga. Arh je kot koordinatorka poskrbela, da so 
učenci tretjih razredov letos obiskali ekološko kmetijo v 
Novi vasi v Kostanjevici na Krasu in si ogledali kmetijo 
»Pŕ  Fŕ ncetu«

Ogledali smo si dve pasmi koz in spoznali raz-
like med obema pasmama, seznanili smo se z načinom 
krmljenja in molže in jih opazovali pri gibanju na 
prostornem pašniku. Gospodinja nam je razložila, da 
se njeno delo začne zgodaj zjutraj, ter kako mleko pre-
dela v kislo mleko, skuto in sir. Povedala je tudi, da na 
ekološki kmetiji ni odpadkov, saj se vse porabi. Sirotko 
uporabi kot naravno škropivo proti ušem na vrtnicah, 
ostale odpadke pa za pridobivanje humusa.

Na kmetiji so poleg koz tudi prašiči, kokoši, zajci 
in mačke. Učenci so bili najbolj navdušeni nad konjem, 
ki ga je gospodar pripeljal na dvorišče. Nekdaj so bili 
konji nepogrešljiva delovna sila na kmetiji, danes pa 

jih imajo predvsem zato, ker gospodarju nudijo veliko 
zadovoljstva. Gospodar je poudaril pomen pravilnega 
ravnanja s konji in pokazal, kako se konja pripravi za 
ježo.

Med tem časom je gospodinja pripravila pravo 
kmečko pojedino, ki je vsebovala doma spečen kruh, 
skuto, sir, kozje mleko in metino limonado.
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Življenje in delo na kmetiji so učenci zaznavali z 
vsemi čutili in si zato tudi veliko zapomnili.

Preberite si še nekaj njihovih vtisov.

Danica Brajnik in Sonja Mozetič

VTISI UČENCEV

Z razredom smo si odšli ogledati ekološko kme-
tijo pri Francetovih. Po malici smo se tja odpeljali z 
avtobusom. Sprejela nas je gospodinja in nas odpeljala 
pokazati koze. Bilo jih je zelo veliko. Lahko smo jih 
hranili. Pokazala nam je tudi, kje in kako jih molze. 
Pridružil se je gospodar in nas odpeljal h konjem. Tam 
nam je pokazal, kako osedla konja. Konja smo lahko 
tudi pobožali. Na kmetiji so imeli tudi petelina, kokoš, 
piščančke in dva prašiča. 

Na koncu so nam na kmetiji postregli s skuto, 
sirom, kruhom in domačim kozjim mlekom. Imelo je 
drugačen okus kot mleko iz trgovine in ni mi bilo všeč.

Počasi smo se poslovili in odpravili proti avto-
busu, z njim pa nazaj v šolo.

Na kmetiji mi je bilo zelo lepo.

Patrik Černic, 3.a

Zjutraj smo se izpred šole odpeljali z avtobusom 
v Novo vas na kmetijo pri Francetovih. Na kmetiji nas 
je lepo pozdravila gospa Vera in nato še njen mož Jože. 
Najprej sta nam pokazala živali, ki jih imajo na njihovi 
kmetiji. Imajo kokoši, koze, prašiče in konje. Pokazala 
sta nam, kako se strojno molze koze, kompost, iz kate-
rega čez leto dni nastane zemlja in kako se pripravi ko-
nja za ježo. Konja sta Amerikanca. Enemu je ime Boss, 
drugemu pa John. 

Postregli so nam z limoninim čajem, kozjim mle-
kom, kozjo skuto in kozjim sirom. 

Bilo je zelo lepo. Takoj po ogledu kmetije smo se 
z avtobusom vrnili nazaj v šolo.

Alen Valetič, 3.a

UNICEF-ove 
dejavnosti na 
Osnovni šoli 
Ivana Roba
V letošnjem šolskem letu je na šoli začela delovati 

UNICEF-ova delavnica. Menim, da najboljša in realna 
slika neke države, občine, nenazadnje tudi kraja in šole, 
je slika o tem, kako dobro je poskrbljeno za otroke, za 

njihovo varnost, zdravje, izobraževanje in socializacijo. 
Z nekaterimi stvarmi se v svojem učiteljskem poklicu 
srečujem vsak dan in sem z njimi seznanjena. Vsi vemo, 
kako velik je razkorak med položajem otrok v deželah 
v razvoju, v primerjavi s položajem otrok v razvitih 
deželah ali pri nas doma. To me je dodatno motiviralo, 
da sem se odločila stopiti na pot UNICEF-a in na šoli 
ustanovila Unicefove delavnice, kjer bom otrokom sku-
šala na nevsiljiv način predstaviti delo te organizacije v 
svetu, na ravni lokalne skupnosti in šole. Pri vsem tem 
bom poskušala upoštevati eno izmed pomembnih pra-
vic otrok do sodelovanja, upoštevala bom njihove želje, 
pripombe, prispevke k oblikovanju vsakdanjega življe-
nja v šolski skupnosti, kasneje pa morda tudi širše. Lo-
kalne skupnosti velikokrat dajejo otrokom možnost, da 
se sliši njihov glas in upoštevajo njihove želje in kritike. 
Pohvalila bi župana Občine Šempeter-Vrtojba, gospoda 
Dragana Valenčiča, ki ima izreden posluh za mlade in 
jih podpira v marsikateri dejavnosti.

V UNICEF-ovih delavnicah sem otroke seznani-
la najprej s kratico.

UNITED NATION CHILDREN’ S 
FOUNDATION
(sklad združenih narodov za otroke) 

Sledilo je pogovarjanje o delovanju organizacije: 
UNICEF je leta 1965 dobil Nobelovo nagrado za mir. To 
je organizacija, ki je namenjena izključno otrokom vse-
ga sveta. Osnovno načelo je pomagati otrokom sveta ne 
glede na nacionalnost, vero, raso, status, …

Seznanili smo se z UNICEF-ovo zaobljubo, ki 
pravi, da je potrebno otroke zaščititi pred krivico, izko-
riščanjem in nasiljem. Posebna pozornost je namenjena 
najbolj ranljivim: otrokom manjšin, deklicam, otrokom 
v stiski, zelo revnim otrokom, … UNICEF vzgaja za 
mir, strpnost in globalno solidarnost. Sodelovanje je 
najpomembnejši člen pri UNICEF-ovih aktivnostih.

Upam, da se bo ta dejavnost na šoli prijela in bo 
v prihodnosti ena pomembnih smernic tudi v konceptu 
delovanja šole.

Ne pozabimo, da smo bili tudi sami otroci. 
Ustvarjajmo “Svet po meri otrok”, svet, ki bo prijazen 
do nas vseh.

Anica Erjavec

UNICEF
1964
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 tel.: 05/335-10-00 
 e-pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net 
 Uradne ure: sreda od 15. do 17. ure 
  po predhodnem telefonskem dogovoru s tajnico

 Podžupan: Humbert Zvonko Mavrič       
 e-pošta: zvonko.obcinskisvet@gmail.com

 Podžupan: Radoš Frančeškin
 e-pošta: rados.obcinskisvet@gmail.com 

 Tajnik občine: Dušan Bremec
 tel.:  05/335-10-00 
 e-pošta: dusan.bremec@sempeter-vrtojba.si 
 Uradne ure: ponedeljek od 8. do 12. ure
  sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
  petek od 8. do 12. ure

 Tajnica: Sonja Klajderič
 tel.: 05/335-10-00
 e-pošta: sonja.klajderic@sempeter-vrtojba.si 

upravaob~inska   ob~inska   URAD ŽUPANAob~inska URAD ŽUPANA

Župan:ob~inska Župan: Dragan Valenčičob~inska Dragan Valenčič
tel.:

ob~inska 
tel.: 05/335-10-00 

ob~inska 
05/335-10-00 upravaob~inska uprava
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upravaob~inska upravaob~inska uprava
  SPREJEMNA PISARNA

 Poslovni sekretar III, 
 dokumentalist, informator: Kristina Kozar 
 (svetovalka za pomoč strankam)

 tel.:  05/335-10-06 
 e-pošta:  kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si 
 Poslovni čas: ponedeljek - četrtek od 8. do 15. ure, sreda do 16.30 
                            petek od 8. do 14. ure

 Administratorka: Ljubka Čargo
 tel.:  05/335-10-05
 e-pošta:  ljubka.cargo@sempeter-vrtojba.si 

  I. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 Pristojni uradnik: Ksenija Ušaj
 tel.:  05/335-16-22
 e-pošta:  ksenija.usaj@sempeter-vrtojba.si 
 Uradne ure: sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure

Odločanje o upravnih zadevah na področju na področju sociale,  zdravstva, šolstva, predšolskega var-
stva, kulture in športa:
• Višina plačila staršev za program vrtca (obrazec v papirnici, takse prosto)
• Denarna pomoč (obrazec v sprejemni pisarni, takse prosto)
• Zdravstveno zavarovanje (obrazec v sprejemni pisarni, takse prosto)
• Finančna pomoč društvom in posameznim članom (ni obrazca, takse prosto)

  II. OKOLJE IN PROSTOR

 Pristojni uradnik: Nataša Rijavec
 tel.:  05/335-10-04
 e-pošta:  natasa.rijavec@sempeter-vrtojba.si 
 Uradne ure: ponedeljek od 8. do 12. ure
  sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
  petek od 8. do 12. ure

Odločanje o upravnih zadevah na področju prometa ter okolja, prostora in energije:
•  Lokacijska informacija (obrazec v sprejemni pisarni, upravna taksa 17,73 EUR)
•  Komunalni prispevek (obrazec v sprejemni pisarni, upravna taksa 14,18 EUR)
•  Uporaba občinskega zemljišča (ni obrazca, upravna taksa 28,36 EUR)
•  Projektni pogoji in soglasja (ni obrazca, projektni pogoji 3,55 EUR, soglasje 28,36 EUR )
•  Zapora ceste (ni obrazca, upravna taksa za izvedbo del 1,42 EUR, za prireditve 14,18 EUR)
•  Gradnja v varovanem pasu občinskih cest (ni obrazca, upravna taksa 28,36 EUR)
•  Stanovanjsko gospodarstvo
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 tel.:  05/335-10-01 
 e-pošta:  mitja.cerne@sempeter-vrtojba.si 

•  Nadomestila za stavbna zemljišča (obrazec v sprejemni pisarni, takse prosto)
•  Potrdilo o namenski rabi zemljišča (obrazec v sprejemni pisarni, takse prosto)
 
  III. UREJANJE PROSTORA

 Pristojni zunanji sodelavec: u.d.i.a. Blanka Gaber
 tel.:  041/640-213
 e-pošta:  blanka.gaber@siol.net
 Uradne ure: po dogovoru

Odločanje o zadevah na področju urejanja prostora:
•  Prostorsko ureditveni plan občine
•  Strokovna mnenja za posege v prostor
• Lokacijski načrti

  IV. OBČINSKA INŠPEKCIJA

 Občinski inšpektor: Tadej Mori
 tel.:  05/335-16-33
 e-pošta:  tadej.mori@sempeter-vrtojba.si      

 Redar: Alen Maligoj
  tel.:  05/335-16-34  
 e-pošta:  alen.maligoj@sempeter-vrtojba.si 

Odločanje o upravnih zadevah na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in
nadzor  nad izvrševanjem odlokov občine.
  

  V. GOSPODARSTVO IN FINANCE

 Pristojni uradnik: Tatjana Bone
 tel.:  05/335-16-20
 e-pošta:  tanja.bone@sempeter-vrtojba.s 

Odločanje o upravnih zadevah na področju:
•  Obratovalnega časa gostinskih obratov (obrazec v sprejemni pisarni, 
  upravna taksa 3,55 EUR)

ob~inska Referent:ob~inska Referent: Mitja Černeob~inska Mitja Černe
tel.: 

ob~inska 
tel.: 05/335-10-01 

ob~inska 
05/335-10-01 upravaob~inska upravaob~inska 



o
r
g
a
n
i
g
r
a
m

49

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
n
i
 
b
i
l
t
e
n

Referent v računovodstvu: Vlasta Klančič

 tel.:  05/335-16-24
 e-pošta:  mateja.mislej@sempeter-vrtojba.si 
  

  VI. INVESTICIJE

 Pristojni svetovalec: Bogdan Nemec
 tel.:  05/335-16-29
 e-pošta:  bogdan.nemec@sempeter-vrtojba.si 

  VII. GOSPODARSTVO IN UPRAVNO 

  PRAVNE ZADEVE

 Pristojni svetovalec:  Regina Dragoljević
 tel.: 05/335-16-26   
  e-pošta:  regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si 
Delovno področje: 
• upravljanje in promet z nepremičninami, naloge s področja gospodarstva

  VIII. PROJEKTI IN STIKI 
  Z JAVNOSTMI

 Pristojna sodelavka:  Anita Manfreda
  tel.:  05/335-10-08
   e-pošta:  anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si 
Delovno področje: 
• izvedba in koordinacija nalog na področju pridobivanja in črpanja sredstev 
  iz EU in drugih skladov
• odnosi z javnostmi
• protokol

  IX. KMETIJSTVO

 Pristojni zunanji sodelavec: Stojan Ščuka 
 tel.:  05/335-10-00

Odločanje o upravnih zadevah na področju kmetijstva:
• potrdila o lastni kmetijski proizvodnji (obrazec v sprejemni pisarni, upravna taksa 3,55 EUR)
• dodelitev pasišč za čebele (ni obrazca, takse prosto)

ob~inska Referent v računovodstvu:ob~inska Referent v računovodstvu:upravaReferent v računovodstvu:upravaReferent v računovodstvu: Vlasta KlančičupravaVlasta Klančič
tel.: upravatel.: 05/335-16-24uprava05/335-16-24

e-pošta: upravae-pošta: vlasta.klancic@sempeter-vrtojba.siupravavlasta.klancic@sempeter-vrtojba.si

Referent v računovodstvu:upravaReferent v računovodstvu: Mateja MislejupravaMateja Mislej
tel.: 

uprava
tel.: 05/335-16-24

uprava
05/335-16-24

ob~inska upravaob~inska Referent v računovodstvu:ob~inska Referent v računovodstvu:upravaReferent v računovodstvu:ob~inska Referent v računovodstvu:
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