i nformativni

bilten
j

u

l

i

j

2

0

0

9

informat

bi

ivni

lten
V

S

E

4

1 NAGOVOR ŽUPANA

6

2 DELO OBČINSKE UPRAVE

9

3 MEDOBČINSKA UPRAVA

10

4 ČEZMEJNO SODELOVANJE

12

5 GOSPODARSTVO

15

6 INVESTICIJE

16

7 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

23

8 OKOLJE IN PROSTOR

24

9 KOLEDAR PRIREDITEV

B

26

10 KRAJEVNA ODBORA

28

11 DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO

38

12 GLAS UČENCEV IN DIJAKOV

46

13 ORGANIGRAM

I

N

A

nagovor `upana
informativni bilten

4

Spoštovane občanke
in občani!

V situaciji gospodarske in finančne krize, ki je
močno načela tudi stabilnost goriškega gospodarstva ter
socialno varnost našega prebivalstva, je dokaj nehvaležno pisati uvodnike k takim in drugačnim dogodkom.
Naši občini je krizo pri financiranju kratkoročnih in dolgoročnih načrtov povzročila že prejšnja vlada
s spremembo Zakona o financiranju občin, ko nam je
prihodke iz naslova dohodnine zmanjšala za 500.000,00
€ letno.
Nova vlada bo napako prejšnje v zaostrenih gospodarskih razmerah težko popravila, kar pomeni, da
bomo primorani pravico iskati po pravni poti.
Sicer pa je življenje posameznika in skupnosti
sestavljeno iz vzponov in padcev.
Na srečo smo imeli vsa leta po osamosvojitvi, razen seveda prvih let, opraviti le z rastjo in izboljšanjem
družbenega in zasebnega standarda. Ključna zadeva je v
teh težkih časih ne izgubiti vere in upanja v boljše čase.
Ti bodo zagotovo prišli.
Potrebno je ohraniti socialni čut (ali ga še povečati), solidarnost, povezanost in pomoč.
V občini si prizadevamo zadržati dokaj visok
nivo storitev v šoli, vrtcu in pri oskrbi starejših. Zagotavljali bomo potreben nivo socialnih transferov za tiste
občane, ki so izgubili delo in so potrebni pomoči.
Denarja za investicije je in bo manj. Časovna dinamika izvajanja prednostnih investicij se bo upočasnila in podaljšala, prioritete pa več ali manj ostajajo iste.
Prva prioriteta tega mandata, ki se počasi izteka,
je že realizirana. To je izgradnja vrtojbenske obvoznice,
ki bo po trasi sosednje občine Miren-Kostanjevica dokončana prihodnje leto.
Tudi druga prioriteta, obnova Coroninijeve graščine, poteka zadovoljivo in bo z nekaj sreče pri pridobivanju evropskih sredstev dokončana naslednje leto z
namenom, da bo dana v pomembnem delu v funkcijo
že jeseni letos.
Tudi obnova šempetrskega trga je upočasnjena.
Opravili smo že vse potrebne infrastrukturne obnove,
ki so bile potrebne za dolgoročno ureditev trga. Sledi seveda še najpomembnejši del, to je arhitekturna ureditev
trga, katere pričetek predvidevamo v naslednjem letu.
Ta del investicije bo dolgoročen, saj predvideva ureditev
osrednjega dela trga, mejnih površin, koridorja do Coroninijeve graščine s podrtjem nekdanje trgovine Agro
Gorica ter z ureditvijo krakov ulic vezanih na trg.

Za gradnjo Mladinskega centra v Vrtojbi, ki
istočasno pomeni tudi temeljitejšo obnovo kulturnega
doma, smo dobili 250.000,00 € nepovratnih sredstev oz.
smo do njih upravičeni. Investicijo moramo dokončati
do konca naslednjega leta, kar pomeni, da mora priti do
dokončne odločitve o začetku gradnje jeseni letos. Za
to investicijo moramo zagotoviti dodatnih 250.000,00 €
lastnih sredstev, ki pa jih primanjkuje.
Center za socialne dejavnosti je investicija, ki jo
nestrpno pričakujejo mnogi starejši občani. Vsi smo si
enotnega mnenja, da je najboljša politika na področju
varovanja starejših »zadržanje starejših doma« s politiko pomoči na domu, prinosa kosil, možnosti socialnega
vključevanja preko Centra za dnevne aktivnosti itd. Na
tem področju je občina aktivna tudi s cenovno politiko
oz. politiko subvencioniranja cen, saj so cene najnižje v
regiji.
Za izgradnjo Centra za socialne dejavnosti je bil
ustanovljen ZIC – Zavod za izgradnjo socialnega centra,
ki je že izdelal projektno dokumentacijo za center. Smo
tik pred vložitvijo zahtevka za gradbeno dovoljenje,
vendar je recesija tudi na tem projektu povzročila probleme s pridobivanjem finančnih sredstev, kar pomeni
težave pri iskanju ustreznega strateškega partnerja, ki
bo v stanju pridobivanja ustreznih finančnih sredstev.
Računam na to, da bomo ta problem razrešili do konca
letošnjega leta, jeseni naj bi pridobili gradbeno dovoljenje in v začetku naslednjega leta pričeli z izgradnjo
centra.
Športni park v Šempetru je na seznamu prednostnih investicij, ki bodo morale počakati boljše čase.
Računali smo sicer na to, da bomo od države pridobili
bistveno več sredstev od 750.000,00 €, saj je vrednost
celotne investicije v 1. fazi približno 2.500.000,00 €,
občina pa razlike sredstev nima. Zato smo se morali
nepovratnim sredstvom odpovedati. To pa ne pomeni,
da se občina odpoveduje tej investiciji. V letošnjem letu
se bomo skupaj s partnerji iz Gorice prijavili na razpis CILJ-a 3, še nadalje pa bomo delali na pridobivanju
sredstev preko Nogometne zveze Slovenije. Z Mestno
občino Nova Gorica se dogovarjamo, da bi nogometno
igrišče v našem športnem parku služilo tudi mladim
selekcijam nogometnega kluba HIT Gorica, ker Mestna
občina Nova Gorica površine ob Kornu namenja razvoju novogoriške univerze.

Na področju gospodarstva oz. infrastrukture, ki
bo omogočala gospodarski razvoj, zaključujemo opremljanje cone Lavžnik – Vozila, kjer v kratkem pričakujemo začetek gradnje nakupovalnega centa Merkur.
Sprejemamo spremembe ureditvenega načrta
MMP Vrtojba zato, da bi zagotovili čim racionalnejšo
gradnjo infrastrukturne in investitorjem omogočili čim
prejšnji začetek gradnje. Dejstvo pa je, da je recesija
pripomogla k temu, da investitorji s pričetkom del še
čakajo.
Čeprav je/bo mladim namenjen Mladinski center v Vrtojbi, smo mladim za njihove poletne aktivnosti
zagotovili tako imenovani južni parking na MMP Vrtojba, kjer Društvo GAS iz Vrtojbe izvaja prostočasne
aktivnosti za mlade, imenovane GAS poletje. Take in
podobne aktivnosti mladih je potrebno podpirati in jih
vzpodbujati.
Spoštovane občanke in občani, želim vam prijetne poletne in dopustniške dni. Pozabite na krizo in
tegobe kolikor se le da, naberite si novih moči in z novo
pozitivno energijo le pogumno naprej.
Čestitke ob občinskem prazniku.
Upam, da se v čim večjem številu vidimo na
prireditvah ob občinskem prazniku, posebno na GAS
poletju na MMP Vrtojba.

Župan
Dragan Valenčič
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Reforma gospodarskih javnih služb
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Februarja 2008 je Občina
Šempeter-Vrtojba pristopila k
reformi gospodarskih javnih
služb, in sicer zaradi harmonizacije predpisov z aktualno
pozitivno zakonodajo.
Proces reforme zajema
sledeče dejavnosti.
OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE:
- vzdrževanje občinskih javnih cest,
- urejanje in čiščenje javnih površin
- urejanje in vzdrževanje pokopališč.
IZBIRNE GOSPODARKE JAVNE SLUŽBE:
- upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest;
- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja toplote.
Kronologija dogodkov do podpisa
prvih koncesijskih pogodb
Na 17. seji dne 29. maja 2008 je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejel Odlok o občinskih javnih
cestah in drugih javnih površinah v Občini ŠempeterVrtojba (Ur. l. RS 59/08).
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije dne 13. junija 2008 in pričel veljati 15. dan po
objavi. Odlok določa način izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb na področju
• vzdrževanja občinskih javnih cest in
• urejanja ter čiščenja javnih površin, obenem pa je
tudi koncesijski akt.
- Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje
lokalnih gospodarskih služb je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 89 z dne 22. 9. 2008 ter na
portalu javnih naročil s številko objave JN995/
2008 in popravkom številka objave JN8142/2008.
(V času med začetkom veljave odloka in objavo
javnega razpisa se je pripravljala dokumentacija
za razpis, op. p.).
- Za obe navedeni javni služni sta prijavo pravočasno, to je do dne 10. 11. 2008 do 12. ure, oddala
dva prijavitelja, CPG d.d. in Komunala Nova Gorica d.d.. Postopek javnega odpiranja ponudb je
bil 10. novembra 2008 ob 13. uri. Do tega dne je
bilo možno oddati prijavo na razpis. Datum odpiranja ponudb je bil določen na podlagi rokov,
ki jih narekuje zakonodaja (prijavitelji morajo
imeti dovolj časa za pripravo ponudb).

V nadaljevanju je sledil pregled prispelih prijav
ter ugotavljanje, ali prijavitelji izpolnjujejo razpisane pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju prijav je komisija sestavila »Poročilo strokovne komisije naročnika o pregledu in vrednotenju
prijav za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb Vzdrževanja občinskih javnih cest in Urejanja in čiščenja javnih
površin v Občini Šempeter-Vrtojba«.
- Dne 5. 2. 2009 je bila ustna obravnava v postopku
podelitve navedenih koncesij. Predstavniki ponudnikov CPG d.d. in Komunala Nova Gorica
d.d. kot edinih prijaviteljev za obe razpisani
koncesiji so bili seznanjeni s potekom postopka
in njihovim uspehom v postopku izbire koncesionarja ter z vsebino strokovnega poročila, ki jim
je bilo tudi osebno izročeno.
- V nadaljevanju sta prijavitelja imela 15-dnevni
rok za oddajo pisnih pripomb. Prijavitelja sta že
na ustni obravnavi napovedala, da bosta podala
svoje pripombe.
- Na podlagi navedenih pripomb je koncendent
(Občina Šempeter-Vrtojba) prijave dokončno
točkoval na podlagi meril iz odloka in izbral
koncesionarja za izvajanje predmetnih lokalnih
gospodarskih služb z upravno odločbo z dne 11.
3. 2009, in sicer:
• za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba družbo KOMUNALA Nova Gorica
d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica in
• za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini
Šempeter-Vrtojba družbo CEST’NO PODJETJE
NOVA GORICA, družbo za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk,
5000 Nova Gorica.
Slavnostni podpis zadevnih koncesijskih pogodb
je bil 6. maja 2009 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba.
Bistvene obveznosti koncesionarja
vzdrževanja občinskih javnih cest v
Občini Šempeter-Vrtojba:
gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih
javnih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje kategoriziranih občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti kategoriziranih
občinskih cest, za nadzor nad stanjem teh cest in njihovega varovalnega pasu ter za vzpostavitev prevoznosti
ob naravnih in drugih nesrečah, razvoj, načrtovanje in
pospeševanje javne službe, investicijsko načrtovanje in
gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za
izvajanje javne službe, redno vzdrževanje objektov in
naprav, vzdrževanje prometnih površin, bankin, od-
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vodnjavanja, brežin, prometne signalizacije in opreme,
cestnih naprav in ureditev, čiščenje javnih površin, zimsko službo ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni
ter odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in
drugimi predpisi v okvir javne službe.
Redno vzdrževanje obsega tudi vzdrževanje drugih prometnih površin, bankin, brežin in objektov odvodnjavanja. Poleg tega obsega javna služba tudi zimsko
službo, vzdrževanje vertikalne in horizontalne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestnih naprav in
objektov ter zagotavljanje preglednosti.
Urejanje in vzdrževanje površin
predstavlja:
vzdrževanje javnih prometnih površin oziroma
trgov in ulic v mestih in naseljih mestnega značaja ter
pripadajoče infrastrukture prometnih površin po merilih, ki veljajo za javne ceste ter drugih javnih površin v
obsegu in časovnih presledkih, določenih z gospodarskim planom javne službe;
čiščenje, pometanje in pranje javnih cest ter
praznjenje in vzdrževanje košev za smeti kot elementov
mestne opreme na javnih krajih;
vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevoredov, zelenic in drugih javnih nasadov oziroma javnih
površin zlasti pa:
- negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov in trat;
- zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast
parkovnih rastlin;

- varstvo rastlin pred požarom, mrazom, sušo,
poplavno, rastlinskimi boleznimi, škodljivci in
poškodbami;
- čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov ter po posledicah elementarnih nezgod;
- vzdrževanje in obnavljanje poti, meteorne kanalizacije, ograj, vodometov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih elementov mestne opreme;
- postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih napisov na javnih površinah;
tekoče in interventno vzdrževanje in obnovo tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja in drugih
elementov prometnih površin, postavljanje in obnavljanje talne in vertikalne signalizacije (razen svetlobne),
vzdrževalnih površinah ter vodenje ustreznih katastrov
in evidenc;
priprava programov investicijskega vzdrževanja
in drugih zahtevnejših posegov in organizacije njihove
izvedbe po dogovoru s pristojnim občinskim organom.
Koncesionar ureja in vzdržuje tudi tiste površine,
ki predstavljajo funkcionalno celoto s parkom, zelenico,
prometno oziroma drugo površino ter elemente mestne
opreme na teh površinah, za katere je pooblaščen za
vzdrževanje.
Služba obsega tudi strokovna opravila, potrebna
za pravočasno pripravo pogojev za tekoče vzdrževanje
javnih površin in urejanje nasadov na njih. V to gospodarsko javno službo sodi tudi vzdrževanje in urejanje
posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, rastočih
v naseljih in na javnih površinah.
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Dolžnosti koncesionarja so
predvsem:
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- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka ter v
skladu z zakoni, drugimi predpisi in to pogodbo;
- zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno
opravljanje gospodarske javne službe v skladu s
predpisi in v javnem interesu;
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe;
- zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni
v letu, kar pogodbeni stranki razumeta kot izvajanje del v stalni pripravljenosti;
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati
in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga
sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
- vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da
se ob upoštevanju časovnega odboja trajanja koncesije ohranja njihova vrednost;
- po pooblastilu voditi pripravljalna dela in investicije v objekte in naprave javne službe,
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte
komunalne infrastrukture, če ni vnaprej skladno
s predpisi drugače določeno;
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije
ali v povezavi z njo;
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih
v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe;
- oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife
storitev;
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če
so le-ti uvedeni s predpisom;
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih
sredstev iz drugih virov;
- vodenje evidenc in katastrov v zvezi z gospodarsko javno službo, usklajenih z občinskimi
evidencami;
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javne službe, letna
poročila ter tudi druge kalkulacije stroškov in
prihodkov dejavnosti;

- poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
- v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela;
- omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
- obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …)
o kršitvah.
Proces reforme se je nadaljeval na 27. sej, dne 28.
maja 2009, ko je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 42/09), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine
Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 42/09), Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe “urejanje in
vzdrževanje pokopališč” (Ur. l. RS, št. 42/09), Odlok o
oglaševanju v občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 42/
09), Odlok o občinskih taksah (Ur. l. RS, št. 42/09).
Trenutno objavljamo Javni razpis za podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje pokopališč in Javni razpis za
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v Občini Šempeter-Vrtojba
(UR.l. RS, št. 48/2009).
Zahtevnost postopkov in želja po ureditvi tozadevnega področja nas vodita k cilju ureditve teh služb
za pridobitev čim večjih koristi v smislu izboljšanja kvalitete dela, racionalizacije ter pozitivne ekonomike.
Posebno pozornost bomo posvetili nadzoru nad
kvaliteto izvedenih storitev preko redarske, inšpekcijske
službe in zaposlenih v režijskem obratu. Koncesionarji
bodo plačani za svoje kvalitetno in seveda pošteno
delo.
V eni od naslednjih številk Informativnega biltena bomo predstavili delovanje Režijskega obrata, ki je
kot sestavni del občinske uprave prevzel določene naloge javnega podjetja OKS, ki z vzpostavitvijo novega
sistema izvajanja gospodarskih javnih služb ne more
izpolnjevati visoko kvalitetnih zahtev in je trenutno v
procesu likvidacije.
Tajnik občine
Dušan Bremec

Opažamo tudi, da nekateri občani odlagajo
avtomobilske pnevmatike in azbestno kritino kar poleg
kontejnerjev, ne pa v zbirni center, ki je začel delovati v
Industrijski coni Lavžnik.
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V občini se je pojavilo nekaj neregistriranih vozil, ki niso skladiščena v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru, da je vozilo odjavljeno iz prometa, ga ni dovoljeno pustiti na javni površini, temveč ga je potrebno
hraniti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 118/2004), to je
bodisi v zaprtem prostoru (garaža) bodisi v ograjenem
prostoru z utrjenim tlakom. V primeru kršitve zakonodaje so predpisane sankcije. Občane obveščamo, da je
prevzem in uničenje takih vozil v podjetju JUNG d.o.o.
Nova Gorica brezplačen.
Bili smo tudi opozorjeni na nepravilnosti v zvezi
z živimi mejami oziroma drugim rastlinjem ali drevesi,
ki se razraščajo bodisi na občinske ceste bodisi druge
javne površine. Kadar tako rastlinje ovira preglednost
na cesti, je to še posebej nevarno. Predlagamo, da uredite svoje rastlinje tako, da ne bo predstavljalo ovir. S tem
dejanjem ne boste odpravili samo nevarnosti in nevšečnosti, ampak tudi prispevali svoj delež k lepšemu in bolj
urejenemu okolju v občini.
Medobčinski inšpektor
Tadej Mori
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Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica je začela delovati
15. aprila letos. Trenutno poteka javni natečaj, v okviru
katerega se bosta medobčinski upravi priključila še dva
medobčinska redarja. Že v prejšnjih biltenih smo predstavili, katera področja bo uprava pokrivala. V tem biltenu Vas obveščamo oziroma opozarjamo na nekatere
problematične zadeve, ki se pojavljajo v naši občini.
V tem času je občinski redar zaključil usposabljanje in začel s kontrolo mirujočega prometa. Ugotovitve kažejo, da se nekateri občani še vedno ne držijo
zakonskih določil glede parkiranja, ko pa dobijo kazen
za nepravilno parkiranje, nastopi veliko slabe volje. Ob
tem opozarjamo, da je Občina Šempeter-Vrtojba uredila
Trg Ivana Roba in da parkiranje med cvetličnimi koriti
ni dovoljeno. Prav tako kar nekaj voznikov še vedno ne
označi časa prihoda na vidnem mestu v svojem vozilu,
ko parkira v območju kratkotrajnega parkiranja (modre
cone).
Zaznali smo nepravilnosti pri oranju njiv v občini, predvsem na lokacijah Bratuževa ulica in Žnidarčičeva ulica v Šempetru pri Gorici, na vrtojbenskem polju
in na Opekarniški cesti v Vrtojbi. Lastnike, najemnike
njiv oziroma orače opozarjamo, da so dolžni spoštovati
določila Odloka o občinskih javnih cestah in drugih
javnih površinah v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni
list RS, št. 59/2008). Večina prepovedi je navedena v 70.
členu omenjenega odloka, povedati pa je potrebno, da
nekaterih organiziranih javnih poti (cest), ki so namenjene javnemu prometu, ni dovoljeno poškodovati, kar
pomeni, da ob teh cestah ni dovoljeno orati do roba cestišča, ker tako nastaja na cesti škoda. Globe za nespoštovanja določil odloka so visoke in znašajo za fizične
osebe za lažje prekrške 300 EUR, za težje pa 400 EUR.
Nejevolji ob plačilu globe se z lahkoto izognete tako, da
orjete v skladu s predpisi.
Ob tej priliki bi želeli pohvalili občane, ker so ceste v primeru onesnaženja takoj počistili, tako da glede
onesnaženja cest ni bilo večjih težav.

medob~inska uprava

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN
ŠEMPETER-VRTOJBA,
RENČE-VOGRSKO
IN MIREN-KOSTANJEVICA

~ezmejno sodelovanje
informativni bilten
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CILJ 3 - Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013
Operativni program čezmejnega sodelovanja
V mesecu juliju 2009, natančneje 3. julija, je izšel dolgo pričakovani JAVNI RAZPIS za predložitev
standardnih projektov št. 02/2009 v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013, CILJ 3.
Dolgoročni cilj sodelovanja Slovenije na področju teritorialnega sodelovanja je postati središče evroregionalnih povezav v srednjeevropskem prostoru. Slovenija
bo tako postala prostor, kjer se bodo usklajevali skupni
interesi širšega prostora.
Glavni cilji teritorialnega povezovanja Slovenije
težijo h krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, povečanju atraktivnosti Slovenije
v evropskem prostoru in s tem povečanju kakovosti
življenja ter k ohranitvi obstoječih struktur in znanja za
čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje.
Občina Šempeter-Vrtojba bo izkoristila odlično
lego, ki meji na sosednjo Gorico, in skupaj s partnerji
kandidirala za evropska sredstva za različne nove in že
odprte projekte, kot so obnova in rekonstrukcija vodnjakov, izgradnja obmejnih kolesarskih poti, izgradnja
športnega parka v Šempetru ter dvorec Coronini v
okviru tematskih poti skupaj s Fundacijo Coronini iz
Gorice.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, tj. “Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti
programskega območja”. Projekti morajo ustrezati naslednjim prednostnim nalogam programa:
- prednostna naloga 1:
“Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”,
- prednostna naloga 2:
“Konkurenčnost in na znanju temelječa družba”,
- prednostna naloga 3:
“Socialna integracija”.
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji
in partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v upravičenem območju programa (tj. v Republiki
Sloveniji: Goriška statistična regija, Obalno-kraška
statistična regija, Gorenjska statistična regija, Osrednjeslovenska statistična regija in Notranjsko-kraška statistična regija ali v Republiki Italiji: Avtonomna Dežela
Furlanija Julijska krajina: Tržaška, Goriška in Videmska
pokrajina; pokrajina Pordenone, Dežela Veneto, Dežela
Emilia-Romagna) ali pa opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju, vendar
imajo sedež ali organizacijsko enoto izven upravičenega
območja kjerkoli v državi Sloveniji ali Italiji.

Vsak projektni predlog mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. sodelovati morata vsaj dva partnerja, eden slovenski in eden italijanski partner;
2. izpolnjevati mora vsaj dva pogoja, ki jih določa
19. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno
financiranje;
3. imeti mora pristen čezmejni značaj tako v smislu
čezmejnega vpliva kakor tudi partnerstva;
4. celotni skupni izdatki se gibljejo med 50.000,00 €
in 1.500.000,00 €;
5. traja lahko največ 36 mesecev.

V okviru javnega razpisa je za sofinanciranje
projektov na razpolago 60.000.000,00 €, kar predstavlja kumulativni znesek v višini 83,88 % programskih sredstev predvidenih za leto 2009, 100 %
programskih sredstev predvidenih za leti 2010 in 2011
ter 28,17 % za leto 2012 v skladu z odobrenim finančnim načrtom Operativnega programa. Sredstva so
porazdeljena po posameznih prednostnih nalogah.
Rok za oddajo vlog je 15. 10. 2009

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

Protagonisti tega sodelovanja so že več kot desetletje občina Šempeter-Vrtojba (neposredno in skozi nekatere institucije z njenega območja in območja Mestne
občine Nova Gorica v Sloveniji) ter Vukovarska in Iloška občino iz Vukovarsko-Sremske županije, od koder
tudi nekatere institucije sodelujejo že od samega začetka. Začetek stikov sta v letu 1996 prispevali Območna
organizacija veteranov borbe za Slovenijo iz Nove Gorice, ki jo je takrat vodil Stojan Peršič iz Šempetra, in
Županijski odbor Veteranov osvoboditeljev Hrvaške,
ki ga je tedaj vodil general Čačić. Ti dve organizaciji
sta svoje sodelovanje poglabljali na številnih srečanjih
in tam so se porajale ideje, da bi bilo primerno prenesti
dobre stike tudi na druge institucije, iz katerih ti dve
organizaciji izhajata. V Sloveniji je priložnost sprejela
Občina Šempeter-Vrtojba na čelu z županom Draganom
Valenčičem.
K občini v Sloveniji je pristopilo k tesnejšemu sodelovanju mesto Ilok iz Vukovarsko-sremske županije z
županom Ivanom Plazonićem na čelu.
Ob svečanosti sprostitve čezmejnega režima po
šengenskem sporazumu na meji z Italijo so prijatelji z
navedenih hrvaških območij obiskali Občino Šempeter-Vrtojba in ob tej priložnosti je nastala vrsta pobud
za spodbujanje sodelovanja tudi z drugimi lokalnimi
institucijami, kar bi pripomoglo k neposredni pomoči
Slovenije kot članice EU pri razvoju konkretnih lokalnih območij na Hrvaškem, ki je kandidatka za članico
EU. V teh razgovorih je sodelovala tudi Regijska razvojna agencija (RRA) Severne Primorske, ki je še najboljša
poznavalka kanaliziranja pomoči neposredno iz evropskih skladov. Njen direktor Črtomir Špacapan je spodbujal k temu, poznavajoč, da v Iloku obstaja že preko
sto let kmetijska (vinarska) srednja šola ter v Šempetru
pri Gorici Srednja kmetijska šola, da bi bilo smiselno
izoblikovati trajnejše sodelovanje med tema dvema izobraževalnima ustanovama.
Veteranski organizaciji sta ves ta čas po svojih
močeh pomagali predvsem šolskim organizacijam in

vrtcem na hrvaškem delu z donacijami sicer rabljene
opreme preko organizacij Rdečega križa Slovenije. Donacije so prispevale šole, zlasti OŠ Milojke Štrukelj, vrtec iz Nove Gorice ter OŠ Ivana Roba iz Šempetra.
V letu 2008 se je na pobudo Odbora za mednarodno sodelovanje Občine Šempeter-Vrtojba in njenega
župana Dragana Valenčiča prišlo do razmišljanja, da bi
lahko strokovno sorodni srednji šoli z območja te občine in z območja mesta Ilok izoblikovali tesnejše in dolgoročno strokovno sodelovanje. To idejo je strokovno
nadaljeval Črtomir Špacapan (RRA Severne Primorske)
s povabilom predstavnikov obeh občin in županije s
Hrvaške na posvet o možnostih pridobivanja razvojnih
nepovratnih sredstev iz skladov EU tudi za porabo na
njihovem območju. Vodstvi Srednje kmetijske šole iz
Šempetra in Srednje vinarske šole iz Iloka (ta je ena najstarejših srednjih kmetijskih šol v Evropi) sta pobudo
sprejeli in v namen razvoja dolgoročnega strokovnega
sodelovanja med njima dne 25. maja 2009 v Iloku podpisali temeljni dokument takšnega sodelovanja, Protokol o strokovnem sodelovanju. Ta dokument bo podlaga izvedbenim projektom različnih vrst in v različnih
časovnih obdobjih, ki jih bosta šoli izvajali skupno ter v
dobrobit razvoja njune stroke.
Pripravo protokola in tudi uresničevanje različnih strokovnih projektov je izrazito podprl sedanji
hrvaški minister za kmetijstvo Petar Čobaković, sicer
domačin iz Iloka in hkrati velik poznavalec kleti iz Goriških Brd, saj je bil kot absolvent zagrebške fakultete
v 80. letih tam na trimesečni specializaciji. Na podlagi
tega zaupa tudi strokovnosti slovenskih izobraževalnih
institucij. Protokol o sodelovanju med ravnatelji šol in
predstavniki občin je bil svečano podpisan 25. maja
2009 v Iloku.
Član Komisije za mednarodne odnose
Občine Šempeter-Vrtojba
Stojan Peršič

~ezmejno sodelovanje
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NA LOKALNIH RAVNEH SE
PRIJATELJSTVO IN Z NJIM POGOJENO
SODELOVANJE MED DELI SLOVENIJE
IN HRVAŠKE USPEŠNO RAZVIJA

gospodarstvo

Odprta vrata
Primorskega
tehnološkega
parka

informativni bilten
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Kdo lahko postane član in kako
– razpis je odprt še do 1. oktobra!
Kandidate za letošnji nabor članov park sprejema še do 1. oktobra 2009. Razpis je bil letos namreč
razdeljen v dva dela, pomladni in jesenski. Redni član
tehnološkega parka lahko postane podjetje, samostojni

Lahko vam pomagamo, da bo pot do vašega cilja
lažja, zato so naša vrata za ideje vselej odprta. Tu smo, da
skrbimo za nastanek, delovanje in rast tehnološko najzahtevnejših podjetij, ki imajo visok tržni potencial. V letu
2008 je 40 naših rednih članov ustvarilo 18 novih izdelkov
in storitev ter 45 novih visoko tehnoloških delovnih mest. Z
našo pomočjo so člani v prvi polovici letošnjega leta dobili
odobrenih za več kot pol milijona evrov nepovratnih sredstev za razvoj novih izdelkov in storitev.
Marca smo sprejeli 19 novih članov
Vsi novi člani, ki jih je na letošnjem pomladnem
naboru tehnološki park sprejel pod svoje okrilje za štiri
leta, so mlada, inovativna podjetja, mlajša od 12 mesecev. Na razpis se je odzvalo 34 kandidatov, ki so z zaposlenimi opravili uvodni razgovor, dejansko pa se jih je

Predstavitev kandidatov za članstvo pred Programskim svetom,
februar 2009

podjetnik, R&R oddelek podjetja ali projekt, ki v svoji
dejavnosti dosega visoko stopnjo razvojne usmerjenosti,
tehnološke zahtevnosti, inovativnosti izdelkov in storitev ter izkazuje visok tržni potencial in sodelovanje z
R&R sfero, pri čemer na dan oddaje vloge ne sme biti registriran več kot 48 mesecev. Tehnološki park sprejema
tudi pridružene člane, to so kandidati, ki izpolnjujejo
pogoje članstva, vendar so registrirani več kot 48 mesecev ter razvojno-raziskovalne institucije, laboratorije
na fakultetah, samostojne raziskovalce in inovatorje.
Obiščite nas v Primorskem tehnološkem parku in z
veseljem vam bomo posredovali vse podrobnosti v zvezi
s postopkom nabora, članstvom, storitvami parka ter
ostalimi ugodnostmi za člane.
Naši člani imajo možnost
kandidirati za 70 000 EUR
nepovratnih sredstev

Podjetje Timex je ustanovilo razvojno spin-off podjetje

prijavilo 26. Selekcijsko sito je prestalo 19 podjetij, ki se
ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, od varstva okolja in
energetike do avtomobilske in nano industrije.

Podjetje 4design razvija inovativne sejemske rešitve

Sredstva dodeljuje Slovenski podjetniški sklad
za zagon novih podjetij in so namenjena samo članom
tehnoloških parkov in inkubatorjev. Poleg članstva v
tehnološkem parku so pogoji za pridobitev sredstev še

inovativnost pri razvoju izdelkov, procesov in storitev
ter osredotočenost na reševanje problemov kupcev ter
inovativen pristop pri odzivanju na zahteve trga.
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Članom smo pomagali pridobiti več
kot pol milijona EUR nepovratnih
sredstev
Letos smo zaposleni nudili strokovno pomoč
osemnajstim podjetjem pri pripravi poslovnega načrta
in prijave za pridobitev skupaj 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev za zagon podjetja. Kljub temu, da
so bile vse prijave inovativne, razvojno usmerjene ter
kakovostno pripravljene, je zaradi omejene višine razpoložljivih sredstev dejansko uspelo le osmim, ki bodo
v naslednjih treh letih od sklada prejeli skupaj več kot
pol milijona evrov nepovratnih sredstev. Z odobrenimi
sredstvi bodo člani Primorskega tehnološkega parka pokrili stroške za nabavo opreme, plače razvojnega kadra
ter storitve zunanjih izvajalcev, ki jih bodo potrebovali
za razvoj svoje podjetniške ideje. Razpis pričakujemo
ponovno v začetku naslednjega leta.

Naši člani si vzamejo čas tudi za poučevanje in spodbujanje
mladih k podjetništvu

Srečanja na katerih podjetniki najdejo povezave za poslovno sodelovanje, skupne projekte in ustvarjanje sinergij

Člani parka dosegajo vrhunske
rezultate tudi na tekmovanjih
Naši člani sodelujejo na številnih tekmovanjih
kot so Podjetna Primorska, Naj podjetniška ideja, Naj
inovacije Slovenskega foruma inovacij in drugih ter
vedno dosegajo zavidljive rezultate. Na letošnjem tekmovanju Start:up Slovenija, ki ga je v partnerstvu z

Ferdinand Bubanj, direktor podjetja Konstelacija H2 s
priznanjem za finaliste tekmovanja Start:up

informativni bilten

Podjetje Konstelacija H2 s pomočjo nepovratnih sredstev razvija
tehnologije na področju izkoriščanja sončnih in geotermalnih
virov energije, podjetje Thalea pa inovativne pristope pri razsvetljavi z LED diodami; podjetje

Pod okriljem tehnološkega parka trenutno deluje
50 mladih podjetij, ki svoj prostor na trgu iščejo z znanjem in inovativnostjo. Večina ustanoviteljev prihaja iz
lokalnega okolja, iz Občine Šempeter-Vrtojba in Mestne
občine Nova Gorica, nekaj pa je takih, ki prihajajo z
Obale, Dolenjske in Štajerske. Zanimanje za članstvo v
Primorskem tehnološkem parku prihaja tudi iz Italije.
Že v lanskem letu je park sprejel podjetje FDS, katerega
lastniki so iz Italije, letos pa sta takšna primera že dva.
To sta podjetje Alexa Canciania, ki razvija inovativni
portal za regijo Alpe-Adria, ter podjetje dr. Patrizie
Melpignano, ki bo izsledke raziskovalnega dela na francoski univerzi University of Toulouse prenesla v prakso
z aplikacijo O-led diod naprave za diagnosticiranje bolezni sodobnega življenja.

gospodarstvo

Skrbimo za 50 rednih članov

gospodarstvo

Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije ter
Ministrstvom za gospodarstvo organiziral Podjetniški
inkubator Univerze v Mariboru - Tovarna Podjemov, se
je podjetje Konstelacija H2 iz Vrtojbe uvrstilo med 7 finalistov. Na tekmovanje se je prijavilo 34 podjetij iz vse
Slovenije. Primorski tehnološki park je kot regionalni
partner tekmovanja skrbel za promocijo tekmovanja na
Goriškem ter soorganizacijo delavnic za podjetnike.

Odprta vrata Primorskega
tehnološkega parka
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kateri so ustanove, kot so Slovenski podjetniški sklad
(SPS), Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Tehnološka agencija Slovenije (TIA) in
druge predstavile finančne spodbude za podjetja v letu
2009. Obiskali so nas ministrica za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj, mag. Zlata Ploštajner, gospodarska
delegacija ter novinarji iz Bosne in Hercegovine, nekateri slovenski poslanci ter predstavniki znanstvenih in
tehnoloških parkov iz Italije.
Tovrstni dogodki, ki jih organizirajo Primorski
tehnološki park, naši podjetniki ali zunanje organizacije, so pomembni tako za promocijo podjetništva kot
tudi zaradi ustvarjanja pozitivne klime, ki ugodno
vpliva na spodbujanje in razvoj podjetništva v lokalnem
okolju. Želimo si, da bi si podjetniki vzeli več časa za
tovrstna srečanja, saj so zanje izjemno koristna. Prav
na tovrstnih srečanjih podjetniki velikokrat najdejo
povezave za poslovno sodelovanje, skupne projekte in
ustvarjanje sinergij.

Podjetje Invind z inteligentnim invalidnim vozičkom med 30.
naj inovacijami SFI 2008

V naši družbi boste vaše ideje
hitreje uresničili

Za podjetnike, inovatorje, raziskovalce, študente,
profesorje in vse, ki imajo zanimive ideje, so naša vrata
vedno odprta. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem,
ki nas pri našem delu podpirajo, še posebej Občini Šempeter-Vrtojba in Mestni občini Nova Gorica ter Javni
agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije.

Tu smo, da vam pomagamo, da bo pot do vašega
cilja lažja, zato gradimo stimulativno poslovno okolje,
v katerem združujemo znanje, tehnologije, inovativnost
in storitve. Spodbujamo razvoj novih zamisli, vzpostavljamo mreže podjetij in drugih partnerjev s ciljem, da
bi vam nudili dragocen impulz in pogoje za ustvarjanje
sinergij, ki jih mlada in inovativna podjetja potrebujejo
za uspešno poslovno življenje.

‘Podjetna Slovenija’ v Primorskem tehnološkem parku, marec
2009

Skrbimo, da se pri nas odvijajo dogodki in delavnice za podjetnike, obiščejo pa nas tudi številni zanimivi gostje. Letos smo gostili ‘Podjetno Slovenijo’, na

Primorski tehnološki park se nahaja na Mednarodnem prehodu 6 v Vrtojbi.
Obiščite nas, lahko pa nas kontaktirate tudi po
telefonu na številko 05 393 24 50 ali po elektronski pošti
ptp@primorski-tp.si.
Več informacij ponujamo tudi na spletni strani
www.primorski-tp.si.

INVESTICIJE JANUAR-APRIL 2009

ASFALTIRANJE CESTE OB
GRAMOZNI CESTI V VRTOJBI
Na makadamski cesti ob Gramozni cesti v Vrtojbi smo uredili spodnji ustroj ceste skupaj z odvodnjavanjem cestišča ter ta del tudi asfaltirali.
ASFALTIRANJE CESTNEGA
PRIKLJUČKA V VRTOJBI
Na priključku ceste na Cesto 9. septembra v Vrtojbi, ki je bila makadamska, smo uredili spodnji ustroj
vozišča in ga na novo asfaltirali.

Del Ceste na Čuklje je bil na prošnjo krajanov
razširjen zaradi oviranega dostopa do hiš. Občina je za
potrebe širitve ceste odkupila en meter zemljišča po celotni dolžini ceste in financirala gradnjo, to je izdelavo
spodnjega ustroja ceste, polaganje robnikov in preplastitev celotne širine ceste z asfaltom.

investicije

Makadamsko cesto med priključkom na hitro
cesto ter križiščem ceste na Sv. Ot smo temeljito rekonstruirali tako, da smo zaradi velikih zalednih vod
izdelali dva nova prepusta, poglobili in odstranili drevesa, ki so bila v obcestnem jarku, ter na novo uredili
makadamsko vozišče.

RAZŠIRITEV CESTE NA ČUKLJE
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Zgoraj omenjena dela na cestni infrastrukturi so
stala 70.000 EUR.
REKONSTRUKCIJA DVORCA
CORONINI – III. FAZA
V letu 2008 je bila zaključena II. faza rekonstrukcije dvorca Coronini v Šempetru pri Gorici. Do sedaj
je bila obnovljena streha, izdelana polovica strojnih- in
elektroinštalacij skupaj z zunanjimi priključki ter nova
meteorna in fekalna kanalizacija. V notranjosti objekta
so končana gradbeno-obrtniška dela v pritličju in stopnišču ter 70 % v drugem nadstropju, kjer bo imela sedež
občinska uprava.

PRIKLJUČEK NA ŽNIDARČIČEVO
CESTO V ŠEMPETRU
Na makadamskemu priključku na Žnidarčičevo
cesto v Šempetru pri Gorici je bil izdelan nov spodnji
ustroj in položen asfalt.

Objavljen je bil javni razpis za izbiro izvajalca
del za dokončanje objekta. Dela bodo končana proti
koncu letošnjega leta in s tem bo izpolnjena želja vseh,
da po preselitvi občinske uprave v dvorec le-ta na novo
zaživi.
Strokovni sodelavec za investicije
Bogdan Nemec
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MAKADAMSKA CESTA OB HITRI
CESTI
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POČITNIŠKO VARSTVO ZA UČENCE
OSNOVNE ŠOLE IVANA ROBA
ŠEMPETER PRI GORICI
Občina Šempeter-Vrtojba je za otroke od 1. do 4. razreda OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici od 29. 6. do 3.
7. 2009 organizirala počitniško varstvo. V prostorih OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici so za varnost in zabavo 19
otrok skrbele tri prostovoljke, štipendistke Občine Šempeter-Vrtojba, Lucija Mlinarič, Greti Gruden in Mojca Batič.
Otroci so aktivno preživeli teden tudi v sodelovanju članic in članov občinskih društev.
Tako se na tem mestu Občina Šempeter-Vrtojba zahvaljuje za sodelovanje vsem trem prostovoljkam, Društvu
ekstremnih športov, OZVVS Veteran-sekciji Šempeter-Vrtojba, Likovnemu društvu Šempeter-Vrtojba, Društvu
žena Vrtojba, Klubu mladih tehnikov, Terpsihora Plesnemu centru Šempeter-Vrtojba, Aeroklubu Gorica, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šempeter pri Gorici, Postaji prometne policije Šempeter, Medobčinskemu društvu
prijateljev mladine Nova Gorica ter Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici in njihovim kuharicam.

informativni bilten
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… NA SPREJEMU PRI ŽUPANU
Iz Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici so za sprejem pri županu ob koncu letošnjega šolskega leta
predlagali učence, ki so osvojili zlata priznanja oz. dve ali več srebrnih priznanj, so bili zelo uspešni na tekmovanjih
in/ali so se drugače nadpovprečno udejstvovali v šolskih dejavnostih.

informativni bilten
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ANA BATISTIČ, učenka 9. razreda, je osvojila
zlato priznanje na tekmovanju iz italijanščine.
MIHA BITEŽNIK, učenec 9. razreda, je na letošnjem državnem tekmovanju v atletiki osvojil 3. mesto v
teku na 60 metrov in 2. mesto v štafeti 4 x 100 metrov
ter srebrno priznanje na Vegovem tekmovanju iz znanja
matematike.
PRIMOŽ ČIBEJ, učenec 9. razreda, je osvojil
srebrno priznanje na tekmovanju iz angleščine in dosegel 100 % točk na nacionalnem preverjanju znanja iz
angleščine, bil je drugi najboljši govorec na Debatnem
turnirju v Ljubljani.
TINA DEBENJAK, učenka 9. razreda, je osvojila
zlato priznanje na Vegovem tekmovanju iz znanja matematike tako v 8. kot tudi v 9. razredu in srebrna priznanja na tekmovanju iz logike, na Stefanovem tekmovanju
iz znanja fizike, na tekmovanju iz poznavanja sladkorne
bolezni, na tekmovanju iz zgodovine, udeležila se je
tudi mednarodnega tekmovanja Disfida matematica v
Beljaku v Avstriji in na državnem tekmovanju hitrega in
zanesljivega računanja LEFO osvojila 9. mesto.
ŽAN HORVAT, učenec 9. razreda, je osvojil zlato
priznanje na Vegovem tekmovanju iz znanja matematike tako v 8. kot tudi v 9. razredu in srebrno priznanje na
mednarodnem tekmovanju Disfida matematica v Beljaku v Avstriji, zlato priznanje na tekmovanju iz logike in

srebrno priznanje na Stefanovem tekmovanju iz znanja
fizike.
ŽIGA JARC, učenec 9. razreda, je zelo dober
športnik in je v letošnjem šolskem letu osvojil prvo
mesto v tekmovanju za najboljšega športnika šole in na
državnem tekmovanju v atletiki osvojil 3. mesto v teku
na 300 metrov ter 2. mesto v štafeti 4 x 100 metrov
LARA PAVLIN, učenka 9. razreda, je v letošnjem
šolskem letu osvojila prvo mesto na tekmovanju za najboljšo športnico šole.
ANDREJ PETEJAN, učenec 9. razreda, je osvojil
srebrno priznanje na tekmovanju iz italijanščine in srebrno priznanje na Vegovem tekmovanju iz matematike.
SARA PIPAN, učenka 8. razreda, je osvojila
srebrno priznanje na Vegovem tekmovanju iz matematike ter srebrno priznanje na tekmovanju iz poznavanja
sladkorne bolezni.
JURE ŠTRUKELJ, učenec 8. razreda, je osvojil
zlato priznanje na Vegovem tekmovanju iz znanja matematike tako v 7. kot tudi v 8. razredu in srebrno priznanje na Stefanovem tekmovanju iz fizike.
VASJA VALETIČ, učenec 8. razreda, je osvojil
srebrno priznanje na Stefanovem tekmovanju iz fizike
in srebrno priznanje na Preglovem tekmovanju iz kemije.

TOMI ČINEJ je v tem šolskem letu osvojil 1.
mesto na Državnem prvenstvu breakdance solo mladinci, 1. mesto na Evropskem prvenstvu na Danskem, 1.
mesto na Svetovnem prvenstvu v Bremnu v Nemčiji in
ponovno 1. mesto na Državnem prvenstvu junija letos.
LEV FIŠER, učenec Glasbene šole Nova Gorica,
je kitarist, ki je osvojil 2. nagrado in zlato plaketo na
tekmovanju TEMSIG v Ljubljani.
TINA FORNAZARIČ, učenka Glasbene šole
Nova Gorica, je flavtistka, ki je na 6. mednarodnem
tekmovanju učencev pihal v Požarevcu v Srbiji z 98 točkami osvojila 1. nagrado.
ANA KRISTINA KLANČIČ, učenka Glasbene
šole Nova Gorica, je harfistka in je na tekmovanju
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MATIC KOBAL, član Karate društva Sakura, je
osvojil 3. mesto v katah posamezno na 3. pokalu mesta
Buia v Italiji ter 1. mesto v katah posamezno na 2. pokalnem božičnem turnirju JKA (Japan karate association) v Celju.
JAN PESTELJ, član Karate društva Sakura, je
osvojil 2. mesto v katah posamezno na 3. pokalu mesta
Buia v Italiji ter 1. mesto v katah posamezno na 2. pokalnem božičnem turnirju JKA (Japan karate association) v Celju ter 2. mesto v katah posamezno za 2. Pokal
Ločnik marca letos.
BOŠTJAN ROJC, član Karate društva Sakura, je
na Državnem prvenstvu Slovenske zveze tradicionalnega karateja v Divači 19. aprila letos osvojil 1. mesto
v katah posamezno, zasedel je 1. mesto v katah posamezno na 3. pokalu mesta Buia v Italiji, 1. mesto v katah
posamezno na 2. pokalnem božičnem turnirju JKA
(Japan karate association) v Celju ter 1. mesto v katah
posamezno za 2. Pokal Ločnik marca letos.
ROBERT BABIČ in GREGOR FABJAN, plesalca skupine Go breakers, sta skupaj z Edijem, Teom in
Tomijem Činejem na Državnem prvenstvu zasedla 2.
mesto, na Svetovnem prvenstvu pa 8. Mesto.
TEO ČINEJ, ki je tudi koreograf, trener in predsednik plesne skupine Go breakers, je kot posameznik
zasedel 5. mesto na Evropskem prvenstvu.
EDI ČINEJ, ki je tudi koreograf in trener, je v letu
2008 že drugič osvojil srebrno medaljo na Državnem
prvenstvu in 2. mesto na Evropskem prvenstvu Dutch
Open.
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Iz društev, klubov in drugih organizacij so za
sprejem pri županu ob koncu letošnjega šolskega leta
predlagali mlade, ki so se izkazali na področju kulture,
izobraževanja in športa ter od svojih vrstnikov izstopajo
po dosežkih na posameznih področjih.
ALJA BERLOT, članica Plesnega centra Terpsihora, je na Državnem prvenstvu v moderni plesni
tehniki za male skupine v mladinski starostni kategoriji
dosegla 1. mesto.
ŠPELA BOGATAJ, članica Plesnega centra Terpsihora, je zasedla dve 1. mesti na Državnem prvenstvu
v orientalskih plesih; posamično v mladinski starostni
kategoriji za velike skupine in v članski starostni kategoriji ter 1. mesto na 27. Mednarodnem plesnem tekmovanju v Lignanu v Italiji v orientalskih plesih za velike
skupine v starostni kategoriji nad 19 let.
TINA BUKOVIČ, članica Plesnega centra Terpsihora, je na Državnem prvenstvu v moderni plesni
tehniki za male skupine v mladinski starostni kategoriji
zasedla 1. mesto.
ANEJA in NASTJA ČRNIGOJ, članici Plesnega
centra Terpsihora, sta na Državnem prvenstvu v orientalskih plesih pari v mladinski starostni kategoriji
osvojili 2. mesto in 1. mesto na Državnem prvenstvu v
orientalskih plesih za velike skupine v članski starostni
kategoriji, zasedli sta 1. mesto na 27. Mednarodnem
plesnem tekmovanju v Lignanu v Italiji v orientalskih
plesih za velike skupine v starostni kategoriji nad 19 let
in 3. mesto na 27. Mednarodnem plesnem tekmovanju
v Lignanu v Italiji v orientalskih plesih pari v starostni
kategoriji do 16 let.
JULIJA POLANC, članica Plesnega centra Terpsihora, je na državnem prvenstvu v moderni plesni
tehniki za male skupine v mladinski starostni kategoriji
zasedla 1. mesto.
JAN ŠUC, član Plesnega centra Terpsihora, je
na Državnem prvenstvu v moderni plesni tehniki za
male skupine v mladinski starostni kategoriji zasedel
1. mesto.
POLONA VOLK, članica Plesnega centra Terpsihora, je na Državnem prvenstvu v orientalskih plesih za
velike skupine v članski starostni kategoriji osvojila 1.
mesto in 1. mesto na 27. Mednarodnem plesnem tekmovanju v Lignanu v Italiji v orientalskih plesih za velike
skupine v starostni kategoriji nad 19 let.
LUKA BELTRAM, član Karate društva Sakura,
je na Državnem prvenstvu Slovenske zveze tradicionalnega karateja v Divači osvojil 1. mesto v katah posamezno in 1. mesto v dogovorjenih borbah, na Mednarodnem tekmovanju 2. Pokal Ločnika pa 3. mesto v
katah posamezno.
MATEVŽ CIJAN, član Karate društva Sakura, je
na Mednarodnem tekmovanju v Buii v Italiji osvojil 1.
mesto v katah posamezno.
IRVIN DINDIĆ, član Karate društva Sakura,
ki je na 3. pokalu mesta Buia zasedel 2. mesto v katah
posamezno in 1. mesto v katah posamezno za 2. pokal
Ločnika.
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TEMSIG osvojila 97 točk ter zlato plaketo.
NELI LUKEŽIČ, učenka Glasbene šole Nova Gorica, je violinistka in je na 4. mednarodnem tekmovanju
za nagrado Paolo Spincich v Trstu z 91. točkami osvojila
2. nagrado.
GLORIA STEFANOVIČ, učenka Glasbene šole
Nova Gorica, je na 13. svetovnem pianističnem srečanju
v Dallasu v ZDA v kategoriji klavirske miniature osvojila 1. nagrado, v kategoriji sonata pa 2. mesto.
ŽAN FRANTAR iz Športnega društva Triatlon
moči je na Svetovnem prvenstvu v bodybuildingu in
fitnesu v Kopru novembra lani v kategoriji člani osvojil
6. mesto v kategoriji fitnes nizka (med člani) in 2. mesto
na Državnem prvenstvu v kategoriji fitnes nizka (med
člani), na Turnirju v triatlonu moči in teznu leže v Postojni pa 1. mesto v teznu leže v kategoriji do 75 kg in
postavil nov državni rekord v tezno leže v kategoriji do
75 kg.
DAVID GORKIČ, član Društva GAS Vrtejba, se
je pred enim letom začel ukvarjati z motokrosom in v
tem kratkem času je s svojo voljo in vztrajnostjo pokazal odlične rezultate. Na do danes organiziranih dveh
državnih tekmovanjih za naslov državnega prvaka v
njegovem razredu (65 MX) je na prvi tekmi v Vrtojbi
zasedel prvo mesto, na drugi v Slovenskih Konjicah pa
2. mesto. S tem ima vse možnosti za osvojitev naziva
državni prvak v motokrosu v letu 2009.
TINA GORKIČ, mažoretka članica Twirling kluba logaških mažoret iz Logatca, je na letošnjem državnem prvenstvu Mažoretne in twirling zveze Slovenije
v Kranju pri mažoretni dejavnosti osvojila 1. mesto v
paru in 3. mesto v skupini senior. Zasedla je 2. mesto
v disciplini A solo, 3. mesto v disciplini A Dance twirl
in 1. mesto v disciplini A group na področju twirlinga.
Tako se je uvrstila na evropsko mažoretno tekmovanje,
ki bo septembra v Franciji in Odprto prvenstvo Madžarske v twirlingu oktobra letos.

GARI GROSAR in MATIC ŠKRINJAR, člana
mladinske ekipe Šahovskega kluba Nova Gorica, sta v
Državni mladinski šahovski ligi 2008 osvojila 2. mesto.
SABINA JAPIĆ je na prvenstvu osnovnošolcev
Goriške v šahu osvojila 1. mesto.
TANJA JERIČ je na prvenstvu mladih Primorske
regije v šahu osvojila 1. mesto.

KLEMEN MICHELIZZA, član Kolesarskega
kluba Hit Casinos Nova Gorica, ki je tudi član mladinske državne reprezentance, je v šolskem letu 2008/2009
osvojil 1. mesto za Pokal Slovenije, Kriterji po ulicah
Ajdovščine, 1. mesto za Pokal Slovenije in za Pokal Alpe
Adria, Pokal Poli Ptuj in 2. mesto za Pokal Slovenije in
Pokal Alpe Adria po ulicah Kranja. Trenutno je Klemen
vodeči v Pokalu Slovenije in 2. v Pokalu Alpe Adria.
JANJA MILOST, NINA PAVLIN, TINA SILIČ
IN PETRA ŠKABAR, članice namiznoteniške ekipe
NTK Iskra Avtoelektrika Šempeter-Vrtojba, so osvojile
3. mesto na državnem prvenstvu, 2. mesto na državnem
mladinskem prvenstvu in 2. mesto na državnem prvenstvu v dvojicah.
KRISTJAN PERŠOLJA, član NTK Iskra Avtoelektrika Šempeter-Vrtojba, je v šolskem letu 2008/2009
na Državnem prvenstvu ekipno v kategoriji kadeti zasedel 2. mesto in 1. mesto na regijskem prvenstvu v kategoriji mlajši kadeti posamično in mešane dvojice.
LUDVIK PERŠOLJA, član NTK Iskra Avtoelektrika Šempeter-Vrtojba, je na Državnem prvenstvu v
Novi Gorici zasedel 2. mesto v dvojicah, 2. mesto v mešanih dvojicah, 3. mesto posamezno in 2. mesto ekipno.
Na Državnem šolskem športnem tekmovanju na Ptuju
je Ludvik osvojil 2. mesto in se tako na mednarodnih
kot tudi na top turnirjih Slovenije uvršča med prve tri
najboljše tekmovalce.
LUCIJA MLINARIČ, članica Kotalkarskega kluba Renče, razveseljuje z odmevnimi rezultati na domači
in mednarodni kotalkarski sceni. Poleg mnogih naslovov državne prvakinje ima tudi vrhunske rezultate na
evropskih in svetovnih prvenstvih. Je aktualna državna
prvakinja med članicami. Udeležila se je Evropskega prvenstva v Španiji in nastopila na Svetovnem prvenstvu
na Tajwanu ter dosegla vidne uvrstitve. Za dosežene
rezultate v pretekli sezoni je prejela tudi Bloudkovo
plaketo.
»7 Sneguljčic«: ARGRESA BYLYKBASHI, TINA
DEBENJAK, URŠKA FAGANEL, ANA FURLAN, ELI
LUKEŽIČ, LARA PAVLIN, ANA STRGULC, 7 osnovnošolk, učenk OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, ki so
nam letos pripravile »Glasbeno pravljico« s podporo in
mentorstvom Jasmine Gorjanc in Anžeta Vrabca. Dekleta so že nastopala v Vrtojbi in v Šempetru skupaj z
Instrumentalnim triom Vrabec.
Svetovalka za družbene dejavnosti
Ksenija Ušaj

MIHA ZAJC
Rojen je bil 1. julija 1994 v Šempetru, kjer
tudi živi, in sicer na Vrtnarski ulici 6. Zaključil je
Osnovno šolo Ivana Roba
v Šempetru pri Gorici, kjer
je veljal za najboljšega vsestranskega športnika. Poleg nogometa se ukvarja z
vsemi kolektivnimi igrami
z žogo, posebno rad pa tudi smuča in, kot večina mladih, posluša glasbo.
Septembra bo šolanje nadaljeval na Srednji šoli
ŠC PET v Ljubljani na smeri ekonomski tehnik v nogometnem razredu v sodelovanju z NK Interblock Ljubljana. Za to šolo se je, skupaj s starši, odločil zato, ker
mu tam ponujajo odlične pogoje tako za šolanje kot za
treniranje.

Da je treba žogo brcniti tako z levo kot z desno
nogo, jo zaustaviti s telesom ter znati zabiti gol tudi z
glavo, ga je že kot otroka naučil oče Vasja, tudi sam
nogometaš, danes pa športni učitelj in nogometni trener. Nadarjenost za kolektivne igre z žogo je podedoval
tudi po mami Ivani, ki je uspešno igrala odbojko. Kot
osemletni deček je začel igrati v NK Bilje v selekciji U8. Letošnjo sezono in športno pot v Biljah zaključuje v
enajsterici U-14.
Čeprav je velikokrat igral v ekipi tudi z dve leti
starejšimi dečki, je bil tako na domačem prvenstvu kot
na mednarodnih turnirjih vedno izbran za najboljšega
igralca ali pa najboljšega strelca, večkrat pa so mu po-

NINA ZULJAN
Rojena je bila 13.
novembra 1971 v Postojni,
danes pa živi in ustvarja
v Šempetru. Čeprav se je
najprej vpisala na študij
agronomije, jo je notranji
glas preusmeril na študij
slikarstva, tako da danes z
veseljem dela to, kar čuti od malih nog in ji je risba/slika
postala najljubši način izražanja. Da danes lahko dela
kot samostojni kulturni ustvarjalec, se mora zahvaliti
močni podpori staršev, ki so jo vzpodbujali, danes pa ji
stoji ob strani njena družinica, v sestavi njenega moža
in dveh sinov.

Njene slike nas s svojo posebnostjo peljejo v svet
pravljične pokrajine z množico ptic, rož in vil. S svojimi
risbami nam skuša pričarati v zarjo odeto pokrajino, ki
se kopa v jutranji rosi in se ob ubranih zvokih ptičjega
petja prebujajo še zadnji zaspanci, grič tisočerih rož pa
je eden najlepših krajev pod soncem.
Nina je članica Likovnega društva Coronini v
Šempetru. Imela je že nekaj samostojnih in skupinskih
razstav, udeležuje se tudi likovnih kolonij doma in v
tujini. Najbolj jo veseli delo z najmlajšimi. Skupaj z
vzgojiteljicami je imela že nekaj delavnic v vrtcu v Šempetru. Delo z otroki se ji zdi zanimivo, ker sta njihova
domišljija in kreativnost brezmejni in ker otroci niso
toliko obremenjeni z množico informacij, ki v resnici
utesnjujejo odrasle.

dru`bene dejavnosti

V naši občini imamo veliko mladih, manj mladih in tudi tistih v zrelih letih, ki si zaslužijo, da o njih
zvemo kaj več. Predstavljamo vam Miho Zajca, Nino
Zuljan in Kamila Arčona.

delili kar za oba naziva.
Želimo mu, da bi uspešno dokončal srednjo šolo
in se dokazal na nogometnih igriščih ter stopal po poti
uveljavljenih šempetrskih nogometašev kot sta Tim Matavž in Etien Velikonja, ki že kot dvajsetletnika igrata
za mlado nogometno reprezentanco, kakor tudi Valter
Birsa, ki je član slovenske nogometne izbrane vrste.
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ZASLUŽIJO SI,
DA VAM JIH
PREDSTAVIMO
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»Z besedami težko izražamo vse občutke, ki so v
nas. Sreča je, ko se srečamo in ko se začutimo. Srečamo
se s prijaznim nasmehom, mislijo in z dobrim namenom. Barve nas osrečujejo in nam polnijo prostor«. Vse
to nam, ne z besedo temveč v risbi, pove Nina.

Kinetografija – risanje gibanja visečega telesa
temelji na »zapisovalni tehtnici«, kot napravo imenuje
gospod Arčon. Risba ne nastane zaradi premikanja nad
risbo visečega svinčnika, ampak zaradi premikanja
papirja, formata A3, ki leži na »plohu«. Giba se »ploh«
in ne svinčnik. To ni računalniško in ne tehnično risanje, to je zapis gibanja visečega telesa (kinetografija).
Risanje se prične na zunanjosti risbe, konča pa se na
središču risbe. Začetek risanja se opravi z zamahom visečega telesa. Ko se gibanje prične, se svinčnik na tako
imenovani »tehtnici« položi na papir in začne se risanje.
Risanje traja do umiritve nihanja.
Takrat se dvigne svinčnik in narisano risbo se
vzame s ploha. Risanje na podlago velikosti formata A3
traja približno eno minuto.

Obiskovalci njenih razstav ob pozornem opazovanju njenih umetnin to tudi začutijo.
KAMIL ARČON
23. decembra 2008,
na predvečer praznika
Dneva samostojnosti, nas
je s svojo razstavo »Ena
črta – ena risba« presenetil
gospod Kamil Arčon. Rodil se je 26. oktobra 1927 v
Vrtojbi. Po končani osnovni šoli v Vrtojbi, srednji
šoli v Gorici in Ljubljani
ter šoli za rezervne oficirje
in finančne inšpektorje se
je zaposlil v Zvezni planski komisiji v Beogradu, nadaljeval kot kreditni komercialist v Narodni banki,
bil direktor oz. pomočnik direktorja v KB Šempeter
in KB Nova Gorica. Upokojil se je kot vodja finančne
inšpekcije in pomočnik direktorja na SDK Nova Gorica.
Otroška leta, ki jih je zaznamoval fašizem in preživete
grozote koncentracijskega taborišča v Nemčiji, so ga
oblikovala v trdnega, pokončnega in neuklonljivega
moža.
Za svoje strokovno in marljivo delo je Kamil Arčon prejel veliko nagrad in priznanj. Naj jih naštejemo
samo nekaj: leta 1965 je od predsednika republike Jugoslavije prejel Medaljo dela, leta 1977 pa Zlato značko
SRFRJ v znak priznanja za doprinos v razvoju organizacije računovodskih in finančnih delavcev v SFRJ. Leta
1981 je prejel Priznanje za delo pri izgradnji Splošne
bolnišnice Dr. Franca Derganca, leta 1984 je bil tudi občinski nagrajenec Občine Nova Gorica.
Kot upokojenec se za lastno dušo ukvarja z
risanjem, ki plemeniti in dopolnjuje njegovo bogato
življenjsko pot. Svoja likovna prizadevanja je usmeril v
risbo oz., kot jo je sam poimenoval, »kinetografsko risbo«, ki je nekakšen zapis gibanja visečega telesa.

Iz razlage Kamila Arčona izvemo, da nobena
risba, narejena na ta način, ne more biti enaka, lahko
je le podobna. Gospod Arčon uporablja čim bolj gladek
papir, da ne zavira nihanja, kot svinčnik pa je, kot pravi,
najboljši črn kemični svinčnik, ki riše tanko črto.
Vsa umetnost temelji torej na zapisu gibanja, ki se
ji po grško reče »kinetografija«.
En sunek na viseče telo + zapis = ena neponovljiva kinetografska risba.
Gospod Kamil Arčon nam je obljubil, da bo razstavo ponovil, ko bo obnovljen dvorec Coronini, vesel
pa bo tudi, če ga obiščemo doma v Vrtojbi na Ulici IX.
septembra 232 .
Podžupan
Zvonko Mavrič

Ločevanje odpadkov – zbirni centri

Zbirni center je posebej urejen prostor za ločeno
zbiranje vseh vrst odpadkov (gospodinjskih in nevarnih). Oddaja ločenih frakcij komunalnih odpadkov in
embalaže, ki je komunalni odpadek, je brezplačna.
Kaj se na zbirnem centru ne oddaja? Starih avtomobilov in avtomobilskih delov, večjih količin gradbenih odpadkov, poginulih živali, ostankov predelane
hrane, večjih količin salonitne kritine.

- papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z
odpadno embalažo iz papirja in lepenke;
- s teklo 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 razvrščeni 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 opreme, ki ne vsebuje
nevarnih snovi in
- kosovne odpadke.
Urnik zbirnega centra
na Lavžniku:
ponedeljek 7.00 - 9.30
petek 14.30 - 17.00
sobota 7.00 - 10.00

V času, ko zbirni center v Šempetru ne obratuje, lahko pripeljete odpadke v Center za ravnanje
z odpadki Nova Gorica v Stari Gori, ki je odprt vsak
delovni dan od 7. do 16. ure, ob sobotah od 8. do 12.
ure, ob nedeljah in praznikih pa je zaprt.

okolje in prostor

V zbirnem centru zbiramo:
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Skrb za čisto in urejeno okolje mora postati ena
najpomembnejših nalog vsakega izmed nas, saj že čutimo posledice neodgovornega ravnanja z okoljem. Prvi
in najpomembnejši cilj ločevanja odpadkov je, da ne
končajo na odlagališču, temveč se vrnejo v predelavo in
ponovno uporabo. Zato smo uredili zbirni center, kjer
lahko brezplačno oddate ločeno vse vrste odpadkov.

Koledar
prireditev
AVGUST 2009

september

1. - 31. avgust

7. TRADICIONALNI POHOD PO POTEH
GORIŠKE FRONTE

GAS POLETJE
Občina Šempeter-Vrtojba
in drušvo GAS Vrtejba
(na bivšem MMP Vrtojba)
23. - 29. avgust

PLESNO POLETJE

ŠD Mark v sodelovanju z zvezami borcev
OKTOBER 2009
3. oktober

MOŠKI BALINARSKI TURNIR

Terpsihora plesni center Šempeter-Vrtojba

Društvo upokojencev Vrtojba
(balinišče v Vrtojbi)

avgust

4. oktober

TRADICIONALNI BALINARSKI TURNIR

PROSLAVA OB DNEVU UPOKOJENCEV

Društvo upokojencev Šempeter
(Šempeter pri Gorici)

Društvo upokojencev Vrtojba
(Kulturna dvorana v Vrtojbi)

SEPTEMBER 2009

17. oktober

1. - 13. september

GLEDALIŠKA PREDSTAVA V OKVIRU
CIKLA »VESELO NA KUBIK«

GAS POLETJE
Občina Šempeter-Vrtojba
in drušvo GAS Vrtejba
(na bivšem MMP Vrtojba)
11. - 13. september

PRAZNIK BORELE

Krajevni odbor Vrtojba v sodelovanju z
društvi
(Vrtojba)
12. september

KOLESARJENJE - SLOVENIJA KOLESARI
ŠUD Vrtojbica 2001
(Vrtojba)
19. september

KRAJEVNI PRAZNIK ŠEMPETRA
Krajevni odbor Šempeter
(Šempeter pri Gorici)

KUD Šempeter
(Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici)
oktober

PROSLAVA OB DNEVU UPOKOJENCEV
Društvo upokojencev Šempeter
(Šempeter pri Gorici)
31. oktober

PROSLAVA OB KRAJVENEM PRAZNIKU
VRTOJBE
Krajevni odbor Vrtojba
(Kulturna dvorana v Vrtojbi)

1. november

20. december

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH

3. KROS VRTOJBENSKO-BILJENSKI GRIČI

KO ZB NOB Šempeter v sodelovanju
z MPZ Šempeter
(Šempeter pri Gorici)

DLT Filipides
(Vrtojbensko-Biljenski griči)

1. november

BOŽIČNI KONCERT

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH

MePZ Vrtojba
(Cerkev Srca Jezusovega v Vrtojbi)

KO ZB NOB Vrtojba
(Vrtojba)

25. december

december

7. november

NOVOLETNE PRIREDITVE

GLEDALIŠKA PREDSTAVA V OKVIRU
CIKLA »VESELO NA KUBIK«

Občina Šempeter-Vrtojba

KUD Šempeter
(Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici)
9. november

MARTINOV KONCERT
Koncert pevskih zborov
MePZ Vrtojba
(Kulturna dvorana v Vrtojbi)
11. november

MARTINOVANJE
Društvo upokojencev Vrtojba
(Kulturna dvorana v Vrtojbi)
28. november

GLEDALIŠKA PREDSTAVA V OKVIRU
CIKLA »VESELO NA KUBIK«
KUD Šempeter
(Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici)
november

MARTINOVA FURNGA
Turistično društvo Šempeter-Vrtojba
(Šempeter–Sovodnje–Šempeter)

koledar prireditev

DECEMBER 2009
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NOVEMBER 2009

krajevna odbora

KRAJEVNI ODBOR ŠEMPETER
Krajevni odbor Šempeter je tudi v letošnje leto
stopil z velikimi načrti in seveda nalogami, ki si jih je
zadal za uresničitev. Tu moramo v prvi vrsti omeniti
namen krajevnega odbora, čigar prva naloga je povezovanje med občino in občani. Zaradi te naloge člani
radi prisluhnemo občanom, ki nam zaupajo svoje probleme ter svoja videnja v kraju Šempeter. Ta sporočila
seveda najprej obravnavamo na svojih sejah, nakar jih
prenesemo na pristojne službe v občini. Ob tem moramo povedati, da nam občinska uprava vedno prisluhne,
naše predloge ali pripombe obravnava in nas o rešitvah
tudi obvesti.

informativni bilten

26

Delovanje krajevnega odbora pa je moč zaznati
tudi na drugih področjih, zlasti kot pomoč občinski
upravi, društvom in drugim pri izvajanju svojih nalog.
Seveda pa tudi krajevni odbor ob svojem delovanju potrebuje pomoč. Tu mislimo predvsem na razne prireditve, katerih organizator je krajevni odbor. S skupnimi
močmi smo uspeli ustvariti ekipo, ki jo sestavljajo člani
ali pa tudi nečlani različnih društev iz občine Šempeter
-Vrtojba, s katerimi uspešno izpeljujemo naloge, ki si jih
zadamo. Ob tem bi se rad članom te ekipe zahvalil tako
v svojem imenu kot v imenu krajevnega odbora.

Letošnje leto je krajevni odbor pričel s tradicionalnim srečanjem, pohodom po » Cvičkovi gazi«, ki se
je odvilo konec meseca februarja. Naš Šempeter se je te
prireditve udeležil z enim avtobusom. Organizator nas
je kljub zimskemu času toplo sprejel, prav tako kot tudi

»kralj« Cvička, ki nas je na koncu povabil v svoje domovanje in nas pogostil. Nadalje se je krajevni odbor
pripravil na tradicionalno 9. srečanje Šempetrov, ki je
potekalo 6. junija 2009 v Bistrici ob Sotli. Srečanja smo
se udeležili z dvema avtobusoma, udeleženci pa so bili
člani raznih društev občine. Organizator, Občina Bistrica ob Sotli, nas je vse udeležence tudi lepo sprejela
ter nam v vsej svoji lepoti predstavila svoj kraj. Vsi udeleženci smo bili s srečanjem zelo zadovoljni, zato smo se
organizatorju zahvalili za povabilo in lep sprejem.
Nadalje se je krajevni odbor pripravil na 3. organizacijo praznovanja praznika Sv. Petra dne 28. junija
2009 na trgu Ivana Roba. Ponovno smo pripravili celodnevni program. S sodelovanjem društev (TD občine
Šempeter-Vrtojba, DŽD Šempeter, DŽ Vrtojba, PGD
Šempeter, Športno društvo Mark, Župnijski urad Šempeter in drugi) smo prireditev vzorno speljali. Da je
prireditev »ta prava«, pa ste pokazali vsi občani s svojo
udeležbo.

Krajevni odbor je do sedaj opravljal tudi druge
naloge, ki jih bo še naprej po načrtu in seveda v sodelovanju z občino, Krajevnim odborom Vrtojba, društvi in
občani občine Šempeter-Vrtojba, predvsem pa z zgoraj
omenjeno ekipo.

Predsednik Krajevnega odbora Šempeter
Dominik Hanžič

KRAJEVNI ODBOR VRTOJBA

Strokovna komisija je prvo mesto podelila salami, ki jo je pridelal in na ocenjevanje prinesel Miro Černic, drugo mesto je osvojila salama lastnika Danila Batističa, tretje mesto pa je dobila salama, ki jo je pridelal
Darjo Rupnik. Komisija iz občinstva pa je prvo mesto
podelila Darju Rupniku, drugo mesto Miru Černicu in
tretje mesto Krajevnemu odboru Šempeter. Vsem, ki so
svoje salame prinesli na ocenjevanje, čestitamo za dobre izdelke in upamo, da se bo tradicija odličnih salam
nadaljevala.

Vsi, ki ste se Šalamjade udeležili, pa ste imeli
možnost tudi poskusiti vse letošnje izdelke, ki smo jih
prejeli na ocenjevanje in katerih lastniki so jih bili pripravljeni nesebično deliti z nami. Poskusili pa smo tudi
odlično pecivo Društva žena Vrtojba. Vsi, ki ste se nam
pridružili, veste, da smo se potrudili pri organizaciji in
v imenu Krajevnega odbora Vrtojba vam obljubljamo,
da se bo ta tradicija nadaljevala.

krajevna odbora

Tretjo soboto v marcu, natančneje 21. marca letos, se je v Dvorani pri »Pavrci« v Vrtojbi odvijala že 6.
Šalamjada. Na ocenjevanju je sodelovalo kar 23 salam,
izvajali pa sta ga dve komisiji (vsaka sestavljena iz petih
članov) in sicer tako imenovana strokovna komisija in
komisija iz občinstva, ki sta imeli težko nalogo, saj so
bile vse prispele salame enkratne.

KOLESARJENJE V POBRATENO
MEDEJO

V nedeljo, 10. maja 2009 je Krajevni odbor Vrtojba v sodelovanju z društvom ŠUD
Vrtojbica 2001 organiziral kolesarjenje v Medejo v sklopu praznika »Pozdrav pomladi v Medeji«.
Skupina navdušencev se je odpravila na pot, ki jih je vodila iz Vrtojbe mimo Mirna, Sovodenj, Petejanov, Gradiške, Romansa ob Soči do Medeje, kjer so jih pričakali
krajani pobratene občine Medeja.

Že sedaj vas vabimo na tradicionalni Praznik borele, ki se bo odvijal od 11.
do 13. septembra 2009 v Vrtojbi. Petek
bo v znamenju mladih, sobota bo športno
obarvana in se bo zaključila z zabavo in
plesom. V nedeljo pa bo prišel na vrsto
kulturno-etnološki del prireditve.
Predsednik Krajevnega odbora Vrtojba
Valter Faganelj
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DRUŠTVO ŽENA VRTOJBA POD NOVIM
VODSTVOM
Začetki delovanja Društva žena Vrtojba segajo
v leto 1993, ko je bilo ustanovljeno kot Aktiv kmečkih
žena Vrtojba pod vodstvom predsednice Bojane Batistič. Leta 2000 se je aktiv registriral kot društvo, ki ga
je osem let zagnano vodila Mira Mrak. V letošnjem letu
je njeno vlogo prevzela Stanka Ferfolja, ki se trudi nadaljevati uspešno delo svojih predhodnic.
V društvo je trenutno včlanjenih 38 članic, večinoma upokojenk, ki aktivno sodelujejo pri vseh večjih
prireditvah v občini. Materinski dan, Šalamjada, občinski in vaški praznik, Praznik borele in Furenga je le
nekaj prireditev, kjer lahko okusite tipične domače jedi
naših članic društva. Prav s temi jedmi se vsako leto
udeležijo razstave prazničnih jedi v Novi Gorici. Med
devetimi aktivi oziroma društvi so tudi letos vrtojbenske žene svoje velikonočne dobrote postavile na ogled
številnim obiskovalcem, željnim spoznavanja domače
kulinarike.

Nekatere članice, vedoželjne novih znanj, obiskujejo tečaje kuhanja, peke, kvačkanja in risanja. Vsako
leto se udeležijo Srečanja podeželskih žena Severne Primorske, ekskurzije v okviru Kmetijske pospeševalne
službe Nova Gorica, seveda pa si privoščijo tudi kaj zase
in za svojo dušo. Včasih si ogledajo gledališko predstavo
ali opero v Ljubljani, v prednovoletnem času gredo na
skupno večerjo, organizirajo pa tudi vsakoletni izlet po
Sloveniji ali tujini.
Da pa imajo žene kljub svoji starosti še veliko
energije in smisla za humor, so dokazale tudi na letošnjem pustovanju v Šempetru, kjer so se v sprevodu skupin predstavile kot dojilje iz Egipta in osvojile nagrado.
V društvu so poskrbeli tudi za zabavanje gledalcev. Njihova dramska skupina nastopa s skeči tako na
domačem odru kot tudi na gostovanjih.
Šport je eno izmed področij, kjer so še posebno
aktivne. Balinanje je njihova velika strast, hkrati pa na
tem področju dosegajo zavidljive rezultate.

Le malo katero društvo se lahko pohvali z izdajo
zgoščenke. V začetku letošnjega leta so jo izdale pevke
pevskega zbora pod vodstvom Mojce Maver Podbersič.
Zgoščenka je bila javno predstavljena v Kulturnem
domu v Vrtojbi, kjer so lahko številni obiskovalci prisluhnili ubranim glasovom članic.
V letošnjem letu bo društvo kot partner sodelovalo pri pripravi DVD-ja z naslovom Vpraš′te našo
nono. Projekt je eden od osmih predlogov, ki ga je
upravni odbor Lokalne akcijska skupine – LAS izbral
za uvrstitev v Letni izvedbeni načrt – LIN za leto 2009.
Prijavitelj projekta in hkrati producent je podjetje Video Pro iz Vrtojbe. Na DVD-jih, ki jih bodo prejele vse
družine v Vrtojbi, bodo s sliko in besedo obujene šege
in navade Vrtojbe.

Za konec pa še prijazno vabilo vsem vrtojbenskim dekletom in ženam, da se pridružijo Društvu žena
Vrtojba in si popestrijo kakšno prosto urico v prijetni
družbi.
Društvo žena Vrtojba

dru{tva se predstavijo

Društvo žena in
deklet Šempeter
– poročilo o našem delu v prvi
polovici leta 2009
Leto 2009 smo članice začele v februarju z občnim
zborom, na katerem je bila med drugim za podpredsednico društva izvoljena aktivna članica Beti Blaško. Na
zboru smo se pogovarjale o programu in sklenile, da za
uspešnejše delo potrebujemo bolje opremljen društveni
prostor, zato smo nabavile delovno mizo in klopi.

Tako je delo steklo najprej s predstavitvijo v šoli
(27. 2.), kjer sta Beti in Melissa učencem četrtega razreda predstavile, kako se je v Šempetru nekoč živelo, jedlo, umivalo ... Otroci vedno pokažejo veliko zanimanje
za stare predmete in radi prisluhnejo zgodbam iz starih
časov. Potekale so tudi že priprave na praznovanje letošnjega materinskega dneva. Prireditev smo želele posvetiti cvetici, ki je močno povezana z zgodovino Šempetra
– vijolici. Vemo namreč, da nista bila zgodnja zelenjava
in sadje edina pridelka, ki smo jih v Šempetru gojili in
prodajali v bližnje in dalnje kraje, pač pa so v pletenih
košarah, ovitih in obšitih z žakljevino, v daljne kraje
potovali tudi šopki šempetrskih vijolic. Najprej smo na-

redile kar obsežno raziskavo, se pogovarjale s starejšimi
domačini, zbirale podatke in skušale tudi ugotoviti,
katere vrste dišečih vijolic so nekateri vaščani gojili v
ta namen. Odpeljale smo se v rastlinjake v Aiello, kjer

smo utrdile naše znanje o vijolicah. Zbrale smo recepte
jedi in pijač z vijolicami in številne zgodbe ter vse skupaj predstavile na prireditvi, ki se je odvila 21. marca
v dvorcu Coronini. Da je zgodba o šempetrski vijolici
zaživela, sta poskrbeli Maura Arh in Melissa Bajt, ki sta
doživeto nastopili pred številno publiko v prostoru, ki
je »dišal« po vijolicah. Za glasbeni nastop »prodajalke
vijolic« sta poskrbela Metka Zgaga in Matjaž Černič,
predsednica društva Darinka Andlovic pa je na koncu
predstavila obleke in osebne predmete družine grofov
Coronini, ki so bili na ogled še naslednji dan. Omeniti
moramo, da je ob tej priložnosti grofica Julijana Coronini društvu podarila več večjih dobro ohranjenih potovalnih kovčkov in tudi sama uživala na prireditvi.
V Dvorcu Coronini smo sodelovale tudi pri raznih otvoritvah likovnega društva, kjer smo včasih poskrbele za pogostitev, drugič pa s svojo prisotnostjo v
šempetrski noši le olepšale dogodek.
Za praznik svetega Petra (28. 6.) smo oblečene v
noše dogodku dodale pridih starih časov in z uvodnim
plesom otvorile popoldansko rajanje na brjarju. Ker
smo v zadnjem obdobju pridobile nekaj aktivnih novih
članic, bomo leto 2009 nadaljevale z novimi načrti in
idejami.
Predsednica Društva žena in deklet Šempeter
Darinka Andlovic
Fotografije s prireditve Zgodba o šempetrski vijolici, avtor
Dušan Blaško
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Društvo ljubiteljev teka FILIPIDES
Društvo ljubiteljev teka Filipides smo leta 1991
ustanovili ljubitelji teka, izhajajoč iz želje po prostem
gibanju (teku) v naravi in vzpostavljanju medsebojnih
odnosov v organizirani obliki, organiziranju tekaških
prireditev, udeleževanju na drugih tekaških prireditvah
in povezovanju s sorodnimi organizacijami.
Že takoj naslednje leto smo kot prvi v Sloveniji začeli z organizacijo pokalnih tekov na območju
Primorske. Najprej so bili le-ti organizirani samo za
odrasle tekače, že po nekaj letih pa tudi za mlajše, v
letošnjem letu pa poteka že 18. sezona omenjenih tekov.
Iz začetnih šestih jih je v zadnjih letih organiziranih kar
triindvajset, ki so razporejeni po celotni Primorski. S
prvih 500 udeležencev se je število tekačev povzpelo na
skoraj 6000, ki prihajajo z vseh koncev Slovenije.
Društvo se je registriralo v Občini ŠempeterVrtojba leta 2006, deluje na območju občin Šempeter
-Vrtojba, Nova Gorica, Vogrsko in se povezuje z vsemi
dejavniki, ki lahko prispevajo k uresničevanju njegovih
ciljev tudi izven občin, v domovini, zamejstvu in tujini.
Od začetnih petnajstih članov šteje danes društvo preko
šestdeset članov starih od 10 do 72 let.
Člani se uvrščajo v zgornjo polovico vseh uvrščenih na primorskih poklanih tekih, prav tako dosegajo
vidnejše uvrstitve na državnih veteranskih atletskih
prvenstvih. Odmevnejšo uvrstitev je dosegla v lanskem
letu naša članica, ki se je udeležila evropskega atletskega
prvenstva in se je v disciplinah mali (21,097 km) in veliki maraton (42,195 km) uvrstila na 5. in 6. mesto.
Naši člani se udeležujemo različnih strokovnih
predavanj in seminarjev, kar nekaj od njih pa je že pridobilo naziv atletski trener in atletski sodnik. Sami tudi
organiziramo okrogle mize, na katere povabimo znane
športnike.

•

•
•
•
•
•
•

Društvo :
organizira teke v okviru Pokala Primorskih novic
(Tek po Panovcu, Kros po Vrtojbensko-Biljenskih gričih), skupaj s tekaškim klubom v Gorici
(Italija) in Športnim društvom Mark organizira
pol maraton po Gorici in Šempetru;
organizira in vodi zaključno prireditev Teki Primorskih novic in akcije Slovenija teče v telovadnici OŠ Vrtojba;
vodi tekmovanja tekov in krosov Primorskih novic (skupno 23 mladinskih in članskih tekov, ki
se ga letno udeleži okrog 6000 tekačev);
prireja razne izlete članov društva na teke (ultramaratone, maratone in pol maratone, gorske in
štafetne teke) tako doma kot v tujini;
je označilo dve tekaški progi (10 km (rdeča) in 5
km (modra)) v gozdu Panovec;
se udeležuje državnih prvenstev v maratonu, pol
maratonu in gorskih tekih;
ob zaključku vsake sezone organizira za člane
nočni tek iz Renč na Trstelj.

Kdo je bil Filipides?
Legenda pravi, da je leta 940 pred našim štetjem
pri kraju Maraton v Grčiji potekala bitka med atensko
in osemkrat številčnejšo perzijsko vojsko. Atenci so
Perzijce potisnili v morje. Takoj po bitki so Atenci poslali vojaka Filipidesa, ki je bil odličen tekač, z novico
o zmagi v Atene. Izčrpan od bojev in teka po hriboviti
pokrajini je na cilju izdahnil besede “veselite se, zmagali
smo” in izdihnil.
KROS VRTOJBENSKO-BILJENSKI
GRIČI
Društvo že tretjo sezono vodi tekmovanje Krosi
Primorskih novic. Prva iz serije štirih krosov se odvija
prav v Vrtojbi, na Zapučkah med trtami v VrtojbenskoBiljenskih gričih. Tekači tekmujejo v dvajsetih kategorijah od najmlajših, predšolskih otrok, ki opravijo z dolžino proge 300 m, pa do najsterjših z dolžino proge 8000
m. Krosa se v povprečju udeleži skoraj 200 tekačev.

ZAKLJUČEK TEKOV PRIMORSKIH
NOVIC
Zadnjih nekaj let društvo organizira v telovadnici OŠ Vrtojba zaključek akcije Teki Primorskih
novic, kamor so povabljeni vsi tekači od najmlajših do
najstarejših kategorij, ki so se v sezoni udeležili določenega števila tekov. Ob zaključku sezone pripravimo
krajši zabavni program. Lani smo gostili plesno skupino
Go-breakers in znanega športnika, olimpijca (lani najboljšega slovenskega maratonca) Romana Kejžarja, ki je
med tekače razdelil praktične nagrade in pokale. Lanske prireditve se je udeležilo skoraj 500 tekačev.
Še več informacij in zanimivosti o društvu, forum in fotogalerijo si lahko ogledate na spletnem naslovu društva www.filipides.com
Predsednik društva DLT FILIPIDES
Miro Vogrič

Konec meseca marca 2009 so Goriško zajele
obsežne poplave. Reke in potoki so prestopili bregove
in poplavili ceste, polja, stanovanjske in gospodarske
objekte. Deževje sicer na območju občine Šempeter-Vrtojba ni povzročalo večjih težav. Klic na pomoč pa smo
prejeli iz sosednje Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče-Vogrsko. Tako je bila naša operativna enota s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica
aktivirana že prvi dan v večernih urah, ko smo odšli
v Spodnjo Branico na turistično kmetijo »Pri mlinu«,
kjer je voda iz naraslega potoka zalila pritlične prostore.
Kasneje, ob 3. uri zjutraj, pa smo odhiteli na pomoč v
Bukovico, kjer je narasla reka Vipava ogrožala stanovanjsko hišo in gostinski objekt. Tudi po nemirni noči
se stanje še ni umirilo, saj smo imeli omenjenega dne še
veliko število intervenciji. Med vsemi posredovanji pa je
bilo najzahtevnejše reševanje osebe iz deroče vode, saj je
bilo ogroženo človeško življenje. Nesreča se je zgodila v

dreves. Razmere za reševanje so bile zelo težke, saj sta
narasla voda in močan tok zelo ovirala potek reševanja.
Ob prihodu na kraj se je posadka s štirimi člani PGD
Šempeter pri Gorici odpravila z vozilom po vodi še
približno 30 m ter zaradi visokega vodostaja zapustila
vozilo. Nato sta se dva člana z reševalno vrvjo poskušala
prebiti do ponesrečenca, vendar sta zaradi premočnega
toka in vodostaja obstala približno 250 m od brežine.
Na pomoč sta prišla tudi člana poklicne Gasilske enote Nova Gorica, ki sta se po prihodu na kraj opremila s
suho opremo za reševanje na vodi in se s pomočjo vodne reševalne deske poskušala prebiti do ponesrečenca,
vendar sta bila globina vode in hitrost toka premočna,
da bi brez motoriziranega sredstva, čolna, sploh nadaljevala pot. Med tem časom se je eden od članov PGD
Šempeter pri Gorici vrnil na brežino in počakal prihod
čolna. Drugi, ki je bil v vodi, pa je neprestano podajal
reševalno vrv za reševalno desko. Ob prihodu čolna je
naš član prevzel upravljanje čolna in se skupaj s kolegoma iz poklicne enote odpravil do ponesrečenca, ki so
ga nato vsega izmučenega in premraženega potegnili na
čoln. Članom operativne enote PGD Šempeter pri Gorici gre zahvala za pogumno in hitro nudenje pomoči, saj
bi se lahko nesreča za občana končala tragično.
GASILSKO TEKMOVANJE ZA
MAMORIAL MATEVŽA HACETA

Občini Renče-Vogrsko ob stari Frnaži. Tam sta se s čolnom prevrnili dve osebi, ko sta se poskušali prebiti do
traktorja v nasadu breskev. Eni osebi se je uspelo rešiti,
drugo osebo pa je močan tok odnesel 400 m stran od
brežine v nasad breskev, kjer je obtičala med krošnjami

Gasilska zveza Nova Gorica-Šempeter je v soboto, 16. maja 2009 organizirala gasilsko tekmovanje
za memorial Matevža Haceta v Šempetru pri Gorici.
To tekmovanje je razpisala Gasilska zveza Slovenije na
nivoju gasilskih zvez in regij, saj je bilo izbirno tekmovanje za udeležbo na državnem gasilskem tekmovanju,
ki se bo odvijalo leta 2010. PGD Šempeter pri Gorici se
je tekmovanja udeležilo s tremi desetinami: mladinci,
člani A in člani B.
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GASILCI PGD ŠEMPETER PRI GORICI
REŠILI OSEBO IZ DEROČE VODE
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Mladinci so morali izvesti mokro vajo z motorno
brizgalno ter štafeto z ovirami na 350 m dolgi tekmovalni progi. Osvojili so drugo mesto.

Člani A (starost tekmovalcev do 30 let) in člani
B (starost tekmovalcev nad 30 let) pa so se pomenili v
izvedi taktične more vaje, v nalogi razvrščanja in teoretičnem testu. Člani A so osvojili drugo mesto, člani B pa
prvo mesto. Vse tri tekmovalne skupine so se uvrstile na
regijsko tekmovanje.
PGD Šempeter pri Gorici

Društvo ledvičnih bolnikov
severnoprimorske regije
DAN LEDVIC
Za letošnji Dan ledvic smo na podlagi izkušenj
iz prejšnjega leta pripravili zelo veliko aktivnosti, ki
so predstavljale izpeljavo dveh programov: obeleženje
dneva ledvic ter programa Otroci čuvajte svoje ledvičke. Pripravili smo dve stojnici, prvo v splošni bolnišnici
v Šempetru, drugo v Mercator centru v Kromberku.
Pripravili smo predavanje za učence četrtih razredov na
Osnovni šoli Milojke Štrukelj v Novi Gorici, Osnovni
šoli Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in Osnovni šoli
v Pivki.

Na stojnici v bolnišnici so sodelovali dijaki 4.
letnika srednje zdravstvene šole, v Mercator centru pa
naša ekipa v sestavi predsednica Marija, medicinske
sestre Alenka, Sabina in Snežana, naša članica Alma
in ostali člani izvršilnega odbora. Mimoidočim smo
na stojnicah izmerili krvni pritisk, na željo tudi krvni
sladkor ter dali v izpolnitev anketo o delovanju ledvic.
Na stojnici smo simbolično predstavili sol, cigarete in
alkohol z opozorilom o škodljivosti uživanja le-teh. Vsakemu mimoidočemu smo podarili pollitrsko steklenico
vode kot najbolj zdrave pijače, jim ponudili gradivo, ki

LETNA SKUPŠČINA

zavzeto poslušali. Enako so bili navdušeni tudi učitelji.
Predstavili smo jim CD z naslovom Nekoč je bilo življenje, ki na preprost otroški način v smislu risanke predstavi delovanje človeških organov. Prav tako so prejeli
vodo kot najbolj zdravo pijačo in namig, da je ne smejo
pozabiti piti in da je pitje tekočine zelo pomembno. Predavanja na osnovni šoli v Novi Gorici in Šempetru sta
pripravili sestra Alenka in Sabina tako, da sta predavali
izmenično. Spremljala ju je predsednica Marija. Na šoli
v Pivki pa je predavanje pripravila sestra Barbara iz dializnega centra v Sežani, ki je bila prav tako presenečena
nad zelo resnim poslušanjem predavanja. Prav risanka
je otroke zelo navdušila in jih ni pustila ravnodušnih.

15. marca smo v eni od konferenčnih dvoran Hotela Perla v Novi Gorici izpeljali našo letno skupščino,
čigar organizacija je potekala po že ustaljenih pravilih,
saj je bilo potrebno pripraviti vsa poročila, letos pa smo
za vsakega udeleženca pripravili mapo s celotnim gradivom skupščine. Skupščina je imela letos nekoliko bolj
profesionalni pristop, saj smo imeli urejeno ozvočenje,
na platnu pa smo vrteli posnetke z raznih dogodkov našega društva.
Podani poročilo o delu v letu 2008 in finančno
poročilo sta bili soglasno sprejeti. Nadzorna komisija
je delo izvršilnega odbora ocenila skladno s sprejetim
programom. Predstavili smo tudi program dela za leto

2009 in ga po razpravi soglasno sprejeli. Vse prisotne
je zanimal nov program bolnik-bolniku, naša blagajničarka pa je že lahko poročala, kolikšna bodo FIHO
sredstva, ki jih bomo prejeli za izvajanje.

V to akcijo je bilo vloženega veliko truda, ki so
ga hvaležni otroški pogledi in njihovo zanimanje tudi
poplačali. Dober odziv na akcijo so pokazali tudi učitelji, saj so naše sestre povabili, da pripravijo podobno
predavanje o delovanju ledvic in dializi nasploh tudi za
učence višjih razredov, ki naj bi potekalo namesto ure
biologije. Prav vsi, ki so sodelovali v akciji, so se izjemno
potrudili, v društvu pa smo veseli, da je akcija pritegnila
k sodelovanju tudi zaposlene na dializi.

Društvo ledvičnih bolnikov
Pavla Žbogar Gomišček
Slike: Matjaž Vidmar in Srečko Praček
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V program Otroci, čuvajte svoje ledvičke pa smo
vključili tudi najmlajše. Pripravili smo zloženke z naslovom Starši, čuvajte ledvičke vaših otrok, ki so jih
sestre z dialize predale vodjem vrtcev, tako da je vsaka
obiskala vrtec v svojem kraju (vse enote vrtcev v Novi
Gorici, vrtec v Šempetru, Solkanu, Grgarju, na Trnovem, v Šempasu, Kobaridu ter Kojskem in Dobrovem v
Goriških Brdih).
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smo ga prejeli od zveze, našo predstavitveno knjižico
in svinčnik z napisom društva. V Mercator centru smo
pripravili plakat slik s pomembnih dogodkov našega
društva. Drugi del dneva pa se je odvijal na osnovnih
šolah. Sestri Alenka in Sabina sta za učence pripravili
preprosto in razumljivo predavanje, ki so ga otroci zelo

dru{tva se predstavijo

GAS POLETJE 2009 - POLETNA
ZABAVA NA BIVŠEM MMP VRTOJBA
Prireditve v sklopu »GAS POLETJE« so se začele z otvoritvijo 24. junija 2009, na predvečer dneva
državnosti. Občina Šempeter-Vrtojba je ta projekt podprla predvsem v korist mladih, da bi med poletnimi
počitnicami lahko aktivno preživljali prosti čas, vendar

večeru nastopile tri najboljše skupine po pred-izboru.
Za nekatere kandidate je bil to tudi prvi nastop sploh.
Zmagovalci bodo prejeli nagrade občine Šempeter-Vrtojba ob občinskem prazniku (zabavni del) ter bodo
nastopili na prireditvi »Rock Borela«.
Poskrbljeno je tudi za najmlajše, saj se lahko
igrajo v ločenem, za njih posebej urejenem prostoru v
borovem gozdičku, občasno tudi z animatorjem. Tukaj
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prireditveni prostor nudi zabavo tudi za vse ostale generacije. Oddaljenost od Vrtojbe in Šempetra pri Gorici
zagotavlja prebivalcem mirnejše večere, kot če bi se to
dogajalo v centrih in za varnost na prireditvah poskrbijo varnostniki in redarji.
Prosti čas lahko tam preživljate od četrtka do
nedelje, celo poletje do zaključka z »Rock Borelo«, 13.
septembra 2009. Adrenalin boste lahko sprostili z vožnjo z go-karti, se preizkusili v namiznem tenisu, malem
nogometu na odboj (v začetku julija so odigrali prvi
turnir trojk v nogometu na odboj, kjer sta se v četrtfinale uvrstili prvi dve ekipi iz vsake skupine), odbojko
ter se osvežili s pijačo, poleg tega pa so tedensko na programu koncerti in nastopi glasbenih skupin, kjer lahko
tudi zaplešete.

Za podporo mladim ustvarjalcem, ki so glasbeno
nadarjeni oz. se želijo udejstvovati na tem področju,
je Občina Šempeter-Vrtojba razpisala Javni natečaj za
nagrado Občine Šempeter-Vrtojba, za izbor najboljše
mladinske amaterske instrumentalne zasedbe, katerega zaključek je bil 17. julija 2009, kjer so na finalnem

se lahko brezplačno najame tudi prostor za praznovanje
rojstnega dne vašega otroka.
Na prizorišču GAS POLETJA se zbira tudi
plastične zamaške za Anžeta iz Ljubljane, ki je letos
v nesreči ostal brez noge, več si lahko preberete na
www.subjectx.net (»Dejte aktivirat vse none, mame,
tete, sestrične, sosede, prijatle...... in prines’te čim več
zamaškov, oddate jih lahko na šanku. Zahvaljujemo se
za sodelovanje.« – pozivajo GAS-ovci)

URNIK četrtek 18.00 - 24.00
petek 18.00 - 24.00
sobota 18.00 - 24.00
nedelja 16.00 - 22.00
Vljudno vabljeni.
Društvo GAS Vrtejba
www.drustvo-gas.si

dru{tva se predstavijo
Anjin častni krog z Vinurjem po osvojitvi prve medalje za Slovenijo; Foto Bettina Treiber

Šempetrski Konjeniški klub PARTIDA
V Konjeniškem klubu Partida imajo samo islandske konje, ki so najstarejša rodovniško vodena pasma
na svetu. Islandci so jih uporabljali za delo, vlečenje ter
nošenje tovorov. Zadnjih šestdeset let je islandec postal
izključno športno-rekreativni in potovalni konj. Njihova izjemna značilnost je vsekakor peterohodnost. Poleg
osnovnih imajo prirojene še hode tölt in pas. Slaven je
postal prav zaradi hoda tölt, ki je najimenitnejša in najuporabnejša lastnost, zaradi udobnosti hoda pa se ta
pasma konj najhitreje širi po Evropi.
Na Goriško jih je ob upokojitvi in vrnitvi iz Ljubljane pripeljal Peter Vilhar, nekdanji predsednik in še
vedno aktivni član Društva rejcev islandskih konjev.
S svojo ljubeznijo do te pasme je navdušil mnoge, tudi
svojo vnukinjo Anjo Deboro Iesse.
ANJINA USPEŠNA TEKMOVALNA
SEZONA 2008
Društvo rejcev islandskih konj Slovenije je Anji,
kot edini v Sloveniji, podelilo naziv športni jahač leta
2008.
Za sabo ima zelo uspešno sezono, saj je lansko
leto devetindvajsetkrat stala na zmagovalnih stopničkah. Kot petnajstletna je tekmovala z islandskimi konji
v kategoriji B-šport v disciplinah T2 - tölt brez vajeti, T3
- tölt, V2 - štirihod in F2 - peterohod.
Na mednarodnih tekmah, ki so štele za licenciranje za Svetovno prvenstvo 2009 in za točkovanje na
World Ranking lestvici svetovnega pokala, je dosegala
naslednje rezultate:
- na sedmih tekmah je v finalnih preizkušnjah osvojila 16 zlatih, 3 srebrne in eno bronasto medaljo;

- kot prva Slovenka je na avstrijskem državnem
prvenstvu dosegla absolutno A kvalifikacijo v V2
štirihod s konjem Sölvijem;
- kot prva Slovenka je na srednjeevropskem prvenstvu zmagala v disciplini T2 - tölt brez vajeti in
osvojila še eno tretje mesto v disciplini F2 - peterohod;
- na World Ranking lestvici je hitro napredovala,
razvrščena je že v štirih disciplinah in je najvišje
uvrščena Slovenka;
- je državna prvakinja v vseh štirih disciplinah, v
katerih tekmuje.
Največji met ji je uspel kot članici Slovenske
nacionalne ekipe na srednjeevropskem prvenstvu v v
Italiji, kjer je osvojila prvi dve medalji za Slovenijo. V
disciplini F2 - peterohod je s konjem Vinurjem osvojila
tretje mesto in s tem prvo medaljo za Slovenijo, v disciplini T2 - tölt brez vajeti pa prvo mesto in zlato medaljo
za Slovenijo. Nemci, konjeniška velesila, osvojili so 40
medalj in 11 nazivov, so ji izkazali priznanje z objavo
fotografije s pomenljivim besedilom.
Na WR lestvici svetovnega pokala je uvrščena že
v štirih disciplinah in sicer v kombinaciji štirihod na
239. mestu, T1 na 407., T2 na 222. in V1 na 153. mestu.
Anja bo letos, ko je izpolnila spodnjo starostno
mejo 16 let in licenčne pogoje, treninge ter pridobivanje
kondicije podredila udeležbi na svetovnem prvenstvu
2009, ki bo avgusta v Brunnadernu v Švici. Na svetovnem prvenstvu ni starostnih kategorij in vsi tekmovalci, tako starejši kot mlajši, tekmujejo skupaj.
Predsednik konjeniškega kluba Partida
Peter Vilhar
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Terpsihora Plesni center vabi ljubitelje plesne umetnosti na
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7. PLESNO POLETJE
V ŠEMPETRU PRI GORICI
od 23. do 29. avgusta 2009
Plesne delavnice in mentorji:

Kinodvorana Šempeter pri Gorici
Sobota, 8. avgust 2009 ob 21.00 uri
UVOD V PLESNO POLETJE »Crossroad … Dust in the Wind«
Koreografija in ples: Jernej Bizjak, Dario Šegovič,
Sara Živkovič, Nastja Bremec, Michal Rynia

balet 1, 2

Maruša Vidmar (Slovenija)
modern 2, 3

Nastja Bremec (Slovenija
hip hop 2, 3

Michal Rynia (Poljska)
moderna plesna tehnika 2, 3

Joe Alegado (ZDA)
salsa solo in salsa pari 2

Alfredo Torres (Kuba)
orientalski plesi 1, 2

Aziza (Italija)
gibalno-gledališka delavnica

Luca Quaia (Italija)
hip hop za otroke in odrasle

Dario Šegovič (Slovenija)
predšolski plesni program

Primož Barle (Slovenija)
plesni program za otroke od 7 do 10 let

Daša Grgič (Italija)
plesna delavnica za gibalno ovirane
osebe na invalidskih vozičkih

Katja Bucik (Slovenija)
Prijave do 15. avgusta

Spremljajoči večerni dogodki:

GAS Poletje, MMP Vrtojba
Četrtek, 20. avgust 2009 ob 21.00 uri
POZDRAV PLESNEMU POLETJU
Plesni center Terpsihora z gosti
Kinodvorana Šempeter pri Gorici
Ponedeljek, 24. avgust 2009 ob 21.15 uri
Celovečerna plesna predstava
društva Terpsihora
Koreografija: Nastja Bremec, Michal Rynia
Plešejo: Nastja Bremec, Michal Rynia, Mara
Rogelja, Kaja Silič, Karin Demšar
HIT Restavracija MARK Šempeter pri Gorici
Sreda, 26. avgust 2009 ob 21.30 uri
Orient in latino plesni večer
Sodelujejo: članice društva Terpsihora z gostoma:
Aziza (Italija) in Alfredo Torres (Kuba)
Kinodvorana Šempeter pri Gorici
Petek, 28. avgust 2009 ob 21.15 uri
»Ples predmetov«, predstavitev
gibalno-gledališke delavnice
Mentor: Luca Quaia
GAS Poletje, MMP Vrtojba
Sobota, 29. avgust 2009 ob 18.30 uri
»Odmev barvitih ritmov«,
zaključni nastop udeležencev
Plesnega poletja 2009
(v primeru slabega vremena se zaključni nastop
odvija v veliki telovadnici OŠ Ivana Roba
Šempeter pri Gorici)

www.klub-terpsihora.si

VRTOJBA – Proga za motokros Društva Gas
Vrtejba dviga v zadnjem času spet veliko prahu in vročih debat. Nekatere moti hrup, ki ga povzroča brnenje
motorjev, drugi opozarjajo, da proga nima dovoljenj
in zakonite podlage za umestitev na zdajšnje območje,
mladi ljubitelji tega športa pa si na vso moč prizadevajo
ohraniti svojo pridobitev in zanjo zbirajo podpise.
Pisne podpore obiskovalcev, tekmovalcev in drugih so bili v Društvu Gas deležni tudi ob zadnji mednarodni dirki, ki so jo – zgledno kot doslej in ob številnih
pohvalah – pripravili konec maja na svoji progi v gramoznici Primorja. Navsezadnje se društvo ponaša s slovesom enega najboljših organizatorjev motokrosističnih
tekmovanj tako v slovenskem kot mednarodnem merilu. Da je temu res tako, priča tudi priznanje Avto-moto
zveze Slovenije, omenjena proga pa je edina primerna za
to vrsto bencinskega športa na Primorskem oziroma v
zahodnem delu Slovenije.
Društvo Gas je progo postavilo samo ter vanjo
vložilo ogromno število ur prostovoljnega dela. V štirih
letih so progo usposobili do te mere, da lahko gosti celo
evropsko prvenstvo. Organizirali so tekme slovenskega
pokala s po več kot 150 tekmovalci in nekaj tisoč gledalci, pripravili so šolo motokrosa za otroke, sedaj pa bo
proga zaprta do jeseni.
V društvu so že od vsega začetka vedeli, da se
bo morala njihova dejavnost umakniti čistilni napravi,
zato so bili pripravljeni postaviti še eno progo. O tem so
z občino dosegli tudi načelni dogovor, mesto pa so predvideli v osnutku občinskega prostorskega načrta. Toda
predloga občinske uprave, da v prostorskem načrtu najdejo nov prostor za motokros progo, občinski svetniki
niso podprli. Namesto tega je sledil njihov sklep, da so
najprej potrebne meritve hrupa in šele na tej podlagi
bodo potem odločali o umestitvi proge v prostorski
načrt.
Zato v Društvu Gas, ki združuje preko 150 članov, pričakujejo in želijo, da bi bile meritve in njihovi
rezultati znani čim prej. Do septembra bo proga zaprta,
izjemoma pa bodo treninge omogočili svojim trem tekmovalcem.
Na Goriškem je med sto in sto petdeset motoristov, v društvu pa se sprašujejo, kje bodo vadili, če bodo
ostali brez proge. Doslej so GASovci tiste, ki so dirkali
po gozdnih poteh in med trtami, preusmerjali na domačo progo, sedaj pa bodo nekateri spet hrumeli prosto
naokrog..

dru{tva se predstavijo

Motokros proga v gramoznici

Do danes občina z delovanjem motokros steze
ni imela nobenih stroškov in tudi v prihodnje bi bilo
društvo sposobno s pomočjo sponzorjev zagotoviti potrebno spremljajočo infrastrukturo, na primer zaščitne
protihrupne ograje in podobno, menijo tisti, ki zagovarjajo progo na območju opuščene gramoznice, in poudarjajo, da izračun časa efektivne uporabe motokros
steze in ravni hrupa pokaže, da so s tem neprimerno
bolj obremenjeni recimo stanovalci Pod Lazami zaradi
hitre ceste ali stanovalci v ulici Goriške fronte in na Bazari zaradi železnice.
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Območje gramoznice kjer bo stala čistilna naprava

Nasprotniki oziroma tisti, ki za motokrosistično
dejavnost na območju gramoznice zahtevajo zakonito
podlago in potrebna dovoljenja, pa opozarjajo, da bi s
prestavitvijo proge zaradi čistilne naprave prišli preblizu naselju, s čimer bi se povečali moteči vplivi nanj.
Kakorkoli, za umestitev proge za motokros v občinske prostorske načrte in njeno zakonito postavitev
bo torej odločilno odločanje občinskih svetnikov na
podlagi pridobljenih meritev hrupa. Te je ljubljanski
Zavod za varstvo pri delu opravil v soboto, 13. junija
in rezultati so pokazali, da »v danih okoliščinah ni prišlo do zakonske prekoračitve hrupa tako na nobeni od
merjenih lokacij kot tudi ne na območju predvidenega
socialnega centra.«
Poleg tega pa se v občinski upravi še zavedamo,
da bo moralo na prostorski načrt dati soglasje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Del
načrtovane nove proge naj bi namreč stal na zemljiščih,
ki so resda opredeljena kot kmetijska, toda neprimerna
za kmetijsko dejavnost. Toda tako v Društvu Gas kot v
občinski upravi in Vrtojbi smo prepričani, da bo velika
podpora javnosti, krajanov in tudi bližnjih stanovalcev
pripomogla k nadaljevanju motociklistične dejavnosti v
kraju in na območju, ki je trenutno najbolj primerno za
ta šport.
Podžupan
Radoš Frančeškin
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Za sožitje in
veselje mladih
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EVROPSKA VAS – ITALIJA
V projektu Evropska vas 2008/09 so na Osnovni
šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, podružnični šoli
Vrtojba, sodelovali učenci 4. in 5. razreda devetletke
pod mentorstvom Suzane Koncut in Nadje Pahor Bizjak. Udeleženih je bilo 28 učencev.
Namen in cilj projekta je spodbujanje medkulturnega razumevanja, tolerance, spoznavanja drugih
narodov in držav Evropske unije ter zavedanje lastne
kulturne identitete.
Učenci so spoznavali Italijo, njene znamenitosti,
lepote, značilnosti ter tipičnosti. Glavna tema projekta
so bile »Poroke v Furlaniji«. Učenci so raziskovali, kako
potekajo poroke danes in kako so potekale v preteklosti ter običaje, ki ob tem nastajajo. Raziskovali so izvor
konfetov in značilnosti le-teh, ki so jih predstavili s pomočjo plakatov. Iz konfetov, blaga in papirja so izdelali
škatlice s konfeti in jih opremili s suhim cvetjem, ki so
ga izdelali iz krep papirja. Izdelali so figuri ženina in
neveste v naravni velikosti ter ju oblekli v svatovska oblačila. Naredili so »kolono«, opleteno iz bršljana, ter jo
okrasili s suhim cvetjem.

Učenci so pri projektu radi sodelovali in ustvarjali. Ta projekt bomo tudi predstavili staršem na zaključni
prireditvi ob zaključku šolskega leta in pripravili razstavo izdelkov v avli šole.

Še nekaj misli sodelujočih učencev:

• Naučil sem se veliko o državah, stojnice so bile

zanimive. Všeč mi je tudi bilo, da so imele nekatere stojnice jedi iz svojih držav, ki so jo predstavljale.

• Na Evropski vasi mi je bilo lepo, ker je bilo veliko različnih stojnic. Najlepša mi je bila stojnica
Danske in Italije, ki smo jo mi predstavljali. Zadovoljna sem bila, ker sem dobila zemljevide in
prospekte.

• Okoli naše stojnice se je zbralo veliko ljudi, vesela
Na podlagi ugotovitev in iskanja fotografij ter literature so učenci v dvojicah izdelovali plakate. Na plakatih so predstavili Italijo z državnimi simboli (zastava,
himna, denar, politična ureditev in zgodovinski razvoj
Italije), tipično kulinariko po pokrajinah in ugotovili,
da se pri nas čuti vpliv Italije v kulinariki (pica, testenine, šparglji ...), predstavili so tipične italijanske jedi ter
recepte, kulturo (glasbo, ples ter arhitekturo mesta Rim
in Benetk), modo ter pomembne dogodke na področju
znanosti, tehnike, gospodarstva, umetnosti in znane
osebnosti. Učenci so raziskovali po internetu in knjigah
ter se povezali z učenci OŠ v Medeji in OŠ Frana Erjavca
v Štandrežu v Italiji. Izdelovali so zastave Italije iz das
mase in papirja ter jih pobarvali. Pri glasbeni vzgoji so
prepevali italijanske ljudske pesmi, naučili pa so se zapeti tudi evropsko himno.
Pod Vodstvom Alenke Vodopivec in Maje Strgar
so učenci v podaljšanem bivanju delali kokosove kroglice.

sem bila očetovega obiska, ki nas je prišel pogledat. Delila sem prospekte Italije po Bevkovem
trgu. V dobro voljo me je spravil ples učencev iz
Vipave.

• Bilo mi je lepo, predstavljenih je bilo veliko držav.

Na stojnicah si dobil spominke držav, ki so jih
predstavljali, pri nekaterih si igral kviz.

• Prireditev mi je bila všeč. Bilo je veliko stojnic.

Pri Sloveniji sem posejala koruzo, ki nam zdaj
poganja v razredu.

• Naučila

sem se veliko novih stvari, tekmovala
sem v kvizu in dobila petelina, pri nekaterih stojnicah pa so bila vprašanja prezahtevna.

• Bilo mi je zelo všeč, spoznal sem veliko zastav
različnih držav, ki sem jih lahko vzel, in druge
spominke.

• Na Bevkovem trgu sem se počutil kot, da bi plesal
okoli držav Evropske unije. Dobil sem 11 zastav
in eno zgibanko Irske.

• Stojnice so bile zelo zanimive, izvedela sem zanimive značilnosti držav. Zbrala sem pa tudi veliko
podatkov s plakatov in na sodelovanju pri kvizih.
Všeč mi je tudi bilo, ko sem videla najrazličnejše
plese.

• Všeč mi je bilo hoditi in si ogledovati stojnice.

Zbiral sem zastave drugih držav, videl različne
jedi, ni pa mi bilo všeč, ker je bilo na prireditvi
zelo slabo ozvočenje in zato ni bilo slišati učencev.

reditvi si lahko preizkusil različne aktivnosti, ki
jih imajo določene države. Lahko smo poskusili
različne jedi. Mi smo ponujali kokosove kroglice,
ki so šle v slast vsakomur.

• V Novi Gorici sem se rada sprehajala med stojnicami in nabirala zastave različnih držav.
Vodja šolskega projekta
Suzana Koncut

PROJEKT KAKI TREE 2009
Učenci 5. razreda so pod mentorstvom Suzane
Koncut, Smiljanke Azarija in Rut Jarc sodelovali v
mednarodnem projektu »Kaki tree 2009«, ki je bil organiziran v sodelovanju z Rotary klubom Nova Gorica.
Sodelovalo je šestnajst šol iz Slovenije, Avstrije in Italije.
Učenci so med poukom obravnavali knjigo Sadako hoče
živeti. Celotna ideja je bila zasnovana na tematiko boja
proti vojni. Učenci so likovno in literarno ustvarjali na
temo ljubezni, strpnosti in miru med narodi. Pisali so
pismo znani osebi ali organizaciji, sestavljali pesmi, risali so znamko in slikali na to tematiko.
Zaključna prireditev je potekala 29. maja v parku Selz (Area delle feste di Selz) v Ronkah. Učenci so
pripravili kulturni program z recitacijami, ljudskimi
pesmimi in igro na temo prijateljstva ter si ogledali razstavljena likovna in literarna dela.

glas u~encev in dijakov

Rada sem bila na stojnici in ljudem predstavljala
vse, kar vem o Italiji.

• Mi smo dobro predstavili svojo državo, na pri-
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• Rada spoznavam tuje države in njihove kulture.

glas u~encev in dijakov

ŠEMPETER Srečanje petošolcev
šempetrske šole in osnovne šole iz
Romansa

Sožitje od mladih
nog
Šolarji so skupaj peli, plesali, recitirali in se igrali
v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku

40

informativni bilten

plesala v svojem ritmu. Šempetrski učenci so gostom
predali tudi spominsko darilo in sicer album s pesmimi,
ki so jih skupaj zapeli. Kot sta ob tej priložnosti povedali
11-letni Adelaide in Rebecca, ki obiskujeta osnovno šolo
v Romansu in sta prvič obiskali Šempeter pri Gorici,
jima je med obiskom največji vtis pustila prav šolska

Na osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru je v sredo
potekalo že tradicionalno srečanje petošolcev šempetrske šole in pobratene osnovne šole iz Romansa. Srečanja
se je udeležilo 30 učencev iz Romansa in 40 domačih
učencev. Slednji so gostom ob prihodu pripravili kulturni sprejem, v katerem sta jim dve petošolki odigrali
slovensko basen o dveh lisičkah v slovenskem jeziku.
Skupina učencev, ki je obiskovala tečaj furlanščine, pa
je prizor odigrala z lutkami v furlanskem jeziku. V nadaljevanju so skupaj zapeli nekaj pesmi v slovenskem in
italijanskem jeziku, pa tudi evropsko himno, ki sicer ni
bila na programu. Sledila je razvrstitev učencev v več
mešanih skupin, ki so na delavnicah razmišljale o tem,
kako čim bolje predstavili eno od živali.

Po kosilu so nadaljevali z izdelavo priložnostnih
dodatkov za vsako posamezno žival, srečanje pa se je
zaključilo s petjem in plesom, pri čemer je vsaka žival

stavba, ki je po njunih besedah veliko večja, lepša in
modernejša od njihove. Izpostavili sta tudi nova poznanstva in zabavne igre. »Ta prireditev se mi zdi zelo
v redu, saj pogosto gledam italijansko televizijo in se
rada pogovarjam v italijanskem jeziku. Furlanščina, ki
smo se je učili med pripravami na to srečanje, je dosti
težja,« je pojasnila 11-letna Rebeka, učenka šempetrske

osnovne šole. Neva Pahor, ki je na šempetrski šoli zadolžena za organizacijo omenjenega srečanja, je ob tej
priložnosti poudarila, da so se učenci iz Romansa med
pripravami na srečanje učili slovenščine, kar je zanje
zelo težko. Pojasnila je še, da so vsa dosedanja srečanja
minila v zelo prijetnem vzdušju ter dodala, da srečanje
petošolcev z obeh šol poteka že več kot deset let, začeli
pa so s srečanjem šempetrskih sedmošolcev in učencev
nižje srednje šole iz Romansa, ki ima že več kot dvajsetletno tradicijo. Srečanje starejših učencev bo v Šempetru potekalo 29. maja.
Nace Novak
Primorski dnevnik, 22. 5. 2009
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MAJSKA ČEZMEJNA DRUŽENJA KOT
ZNANILEC POMLADI IN VESELJA

V mesecu maju je Osnovna šola Ivana Roba
gostila učence nižje srednje šole iz Romansa. Obe šoli
sodelujeta že več kot dve desetletji. V vlogi gostiteljev
so se letos preizkusili učenci sedmih razredov, ki so si
izbrali italijanščino kot izbirni učni predmet. Učenci so
si pred prihodom izmenjali sporočila in fotografije po
internetu, v petek, 29. maja 2009 pa so si skupaj ogledali
grad Kromberk.

V kulturnem programu, ki je potekal na šempetrski šoli, so jih nagovorili Franica Koglot, pomočnica
ravnateljice osnovne šola Ivana Roba, Zvonko Mavrič,
podžupan občine Šempeter-Vrtojba, Angela Cannone,
pomočnica ravnatelja nižje srednje šole iz Romansa ter

Beatrice Grosso, predstavnica občine Romans. V svojih
pozdravih so poudarili pomen čezmejnega sodelovanja,
ki povezuje tako mlade z obeh območij kot odrasle, ki
skrbijo za pripravo srečanj. Zahvalili so se tudi prisotnima predstavnicama obeh šol, Nevi Pahor ter Angeli
Cannone, saj spremljata dogajanje že vse od začetka in
si prizadevata, da bi ostala tradicionalna srečanja živa
ter bogata z vsebino in pomenom. Na srečanju so si

učenci obeh šol izmenjali darila, zaplesali in zaigrali
nekaj iger z žogo, med igro in bogatim dogajanjem pa
so uporabili tudi znanje tujega jezika, ki so si ga letos
pridobili pri pouku. Z veselih obrazov sodelujočih lahko sklepamo, da je srečanje potekalo sproščeno in da bo
dan ostal vsem v lepem spominu.
Psihologinja
Neva Pahor
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MEDNARODNI PROJEKT

PASAVČEK TUDI NA NAŠI ŠOLI
Na povabilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo se nekateri razredi prvega in drugega
triletja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
vključili v mednarodni projekt z naslovom »Pasavček«.
Namen projekta je vsekakor ta, da osveščamo otroke in
njihove starše, kako pomembna je pravilna in dosledna
uporaba varnostnih pasov in otroških sedežev v avtomobilu.
Pri samem izvajanju učnega procesa so učenci
sporočilo Pasavčka dodobra spoznali, saj nas je vodil
skozi različne dejavnosti. Na temo »Pasavček« smo si

Učenci ustvarjajo
PASAVČEK
Pasavček je moj prijatelj,
z njim je v avtu res lepo,
voziti se je res zabavno
in, če je le mogoče,
se z njim tudi pogovarjam.
Včasih rime z njim sestavljam,
in čeprav mi kdaj je v nadlego,
ga na vsem svetu za nič ne dam.
Špela Markočič, 2.b
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Slogan »RED JE VEDNO PAS PRIPET« nas neprestano opozarja na pravilno rabo varnostnih pasov,
ko se usedemo v avtomobil.

ogledali lutkovno igrico 113. Skupina otrok se je osredotočila na uporabo varnostnih pasov, druga skupina
pa je dala poudarek na varno hojo in vidnost v prometu.
Dedkom in babicam so učenci napisali pismo, v katerem so jih opozorili na varno vožnjo in hojo v prometu.
Na varno vožnjo in pripetost z varnostnim pasom je
Pasavček opozarjal tudi starše.
Učenci so na obravnavano vsebino kreativno
ustvarjali. Nastale so zgodbice, pesmice, uganke, rebusi,
gibajoči se Pasavčki in mnogo drugega. Na ogled naših
dejavnosti smo povabili stare starše, starše in policiste,

Izdelek – moj avtomobil 4.a

KDO JE PASAVČEK?
Pasavček je moj prijatelj. Z njim mi varno je vsak
dan. Spomni me, da se privežem.
Pasavček je tudi žival. Zame skrbi v avtu. Pasavček uči, da se moramo privezati.
Red je vedno pas pripet!
Matej Turk, 2.b

ki so nas večkrat spremljali na poučnih sprehodih po
Šempetru. Ogledali smo si nevarne in varne prometne poti in z vso zavzetostjo poslušali policista, ki nas
je podučil o naši varnosti, predvsem pa o varni hoji v
prometu.

Rebusi

Učiteljice
Sonja Mozetič, Mirjam Volk, Danica Brajnik,
Haideja Černe

Učenci iz 4.a OŠ Ivana Roba smo v okviru učnih sklopov »Moj domači kraj« ter spoznavajmo poklice obiskali
podjetje VITRUM. Gospod Vičič, lastnik podjetja, nam je razložil in prikazal barvno oblikovanje stekla. Pripravil
nam je zanimivo delavnico. Z učenci smo nanašali fuzijske barve na koščke odrezanega stekla. Poljubno smo oblikovali motive. Po zaključenem delu smo izdelke položil v kalupe, ki so bili že pripravljeni v peči. Skupaj smo zagnali
peč, kjer so se izdelki sušili približno 18 ur pri temperaturi 850 stopinj Celzija. Nastali so zanimivi podstavki, ki se
prelivajo z različnimi barvnimi odtenki in motivi.
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SPOZNAVAJMO POKLICE – IZDELKI
IZ STEKLA

Potek dela : Priprava

Izdelki v kalupih - peč

Navdušeni smo bili nad zanimivo likovno delavnico, ki nas je naučila še drugačnega ustvarjanja.
Gospodu Vičiču se zahvaljujemo za predstavitev dela in izvedbo delavnice.
Učiteljica
Haideja Černe

Oblikovanje motiva : Polaganje barv
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DAN ZEMLJE
Tudi letos smo na OŠ Ivana Roba prisluhnili Zemlji. Ob 22. aprilu, njenem rojstnem dnevu, smo učenci, člani
ekološkega krožka pod vodstvom Maure Arh, člani »Gibanja za pravičnost in razvoj« ter učitelji razmišljali o svojem
mestu na planetu Zemlja, razmišljali smo o početju ljudi, kam gredo, zakaj hitijo, kako si lahko pomagajo. Ugotovili
smo, da je vedno več posameznikov, društev, šol in drugih institucij, ki se zavedajo ogroženosti našega planeta in
skušajo vplivati na to, da nam bo bivanje prijetnejše, da bomo dihali svež zrak, ohranjali parke in zelenice, vrtove
in gozdove. Učitelji se zavedamo, kako pomembno je že v zgodnjih letih izobraževanja vzbuditi v mladih sočutje do
soljudi in narave. Tako smo ob dnevu Zemlje v svoj ekološki vrtiček ob šolskem poslopju zasadili drevo kot simbol
in zgled radodarnosti. Drevo v času svojega življenja poklanja neprecenljive darove: daje kisik, čisti ozračje, blaži
vetrove, nudi zavetje živalim. In ker Zemlja nenehno daje, ji moramo ljudje vsaj delno povrniti.
POSADIMO DREVO V ZEMLJO, ZASADIMO VREDNOTE V SRCE.
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Učenci so Zemlji izkazali spoštovanje z darilom – drevesom, ki so ga posadili. Od časa do časa ga bodo
obiskovali in mu skušali prisluhniti. Sporočilo bodo poslali Zemlji.
Anica Erjavec

ŠOLA V NARAVI
V CENTRU ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH
DEJAVNOSTI
Šola v naravi je del razširjenega programa
osnovnošolskega učnega načrta, ki jo Osnovna šola
Ivana Roba svojim učencem med osnovnošolskim
izobraževanjem ponudi kar dvakrat. Pred izvedbo
vedno pridobimo soglasje staršev, udeležba pa otrok je
prostovoljna.
S specifično organizacijo dela šola v naravi
uresničuje predvsem program, čigar cilji, dejavnosti
in vsebine so vezani na drugačno izvedbo pouka:
terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti. Tu
je pomembno predvsem medpredmetno povezovanje
in prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter
vpetost v okolje, v katerem šola v naravi poteka.
Tako smo četrtošolci od 9. marca do 13. marca
2009 preživeli nepozaben teden v Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti (CŠOD) Burja v Seči.

Šola v naravi ni več le tečaj smučanja ali plavanja,
temveč podpora učenju v razredu pri vseh predmetih
in dopolnilo šolskih programov. Naši otroci imajo zelo
veliko srečo. Nikjer na svetu namreč šola v naravi ni tako
močno integrirana v šolski sistem kot v Sloveniji. Šole v
naravi se lahko udeleži vsak otrok. Učitelji v CŠOD-ih
so visoko strokovno usposobljeni in skupaj z razredniki,
ki se z učenci udeležujejo šole v naravi, pripravijo učni
program primeren starostni stopnji in s cilji, ki so temelj
za izpeljavo določenih učnih vsebin.
ŠOLA V NARAVI JE UČENJE V »ŽIVO«.
ŠOLA V NARAVI NI PROSTOR, NI STAVBA. JE
OBLIKA UČENJA V NARAVI.
Učiteljica
Anica Erjavec

Zapisujemo ugotovitve

glas u~encev in dijakov

Učenje umetnosti – FORMA VIVA

Mlade raziskovalke

Učimo se o soli

Doživetje tedna: srečanje s kitom

Igre

Svoja doživetja smo beležili v dnevnike

Najlepši del dneva: plavanje
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I. URAD ŽUPANA

organigram

Župan: Dragan Valenčič
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

informativni bilten
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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

a
uprava
II. SPREJEMNA PISARNA

Poslovni čas: ponedeljek–četrtek od 8. do 15. ure, sreda do 16.30
petek od 8. do 14. ure

Dokumentalistka VII/1: Nataša Bratuž
tel.: 05/335-10-06
e-pošta: natasa.bratuz@sempeter-vrtojba.si

organigram

Svetovalka za področje
glavne pisarne: Kristina Kozar
tel.: 05/335-10-06
e-pošta: kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si

III. 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 sociale, zdravstva, šolstva, predšolskega
varstva , kulture in športa:
• višina plačila staršev za program vrtca (obrazec v papirnici, brez upravne takse),
• denarna pomoč (obrazec v sprejemni pisarni, brez upravne takse),
• zdravstveno zavarovanje (obrazec v sprejemni pisarni, brez upravne takse),
• finančna pomoč društvom in posameznim članom (ni obrazca, brez upravne takse).

IV. 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

informativni bilten
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organigram

Odločanje o upravnih zadevah na področju prometa ter okolja, prostora in energije:

informativni bilten
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• lokacijska informacija (obrazec v sprejemni pisarni, upravna taksa 17,72 EUR),
• komunalni prispevek (obrazec v sprejemni pisarni, upravna taksa 17,73 EUR),
• uporaba občinskega zemljišča (ni obrazca),
• projektni pogoji in soglasja (ni obrazca, takse prosto),
• zapora ceste (ni obrazca, za zaporo zaradi izvajanja del je upravna taksa 4,97 EUR, za zaporo zaradi
prireditve je upravna taksa 17,43),
• gradnja v varovanem pasu občinskih cest (ni obrazca, upravna taksa 31,91 EUR),
• stanovanjsko gospodarstvo,
Referent: Mitja Černe
tel.: 05/335-10-01
e-pošta: mitja.cerne@sempeter-vrtojba.si
• nadomestila za stavbna zemljišča (obrazec v sprejemni pisarni, brez upravne takse),
• potrdilo o namenski rabi zemljišča (obrazec v sprejemni pisarni, takse prosto).

V. 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 občin,
• strokovna mnenja za posege v prostor,
• lokacijski načrti.
VI. FINANCE

Pristojni uradnik: Tatjana Bone
tel.: 05/335-16-20
e-pošta: tatjana.bone@sempeter-vrtojba.si
Odločanje o upravnih zadevah na področju:
• obratovalnega časa gostinskih obratov
(obrazec v sprejemni pisarni, upravna taksa 3,55 EUR).

a
uprava
VII. INVESTICIJE

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

VIII. GOSPODARSTVO
IN UPRAVNO PRAVNE ZADEVE

Pristojni svetovalec: Regina Dragoljević
tel.: 05/335-16-26
e-pošta: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si
IX. 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
X. KMETIJSTVO

Pristojni zunanji sodelavec: Stojan Ščuka
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, brez upravne takse),
• finančna pomoč za področje kmetijstva (obrazci v sprejemni pisarni, brez upravne takse).
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Finančnik III.: Mateja Mislej
tel.: 05/335-16-24
e-pošta: mateja.mislej@sempeter-vrtojba.si

organigram

Referent v računovodstvu: Vlasta Klančič
tel.: 05/335-16-24
e-pošta: vlasta.klancic@sempeter-vrtojba.si

organigram

XI. MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA,
RENČE-VOGRSKO IN MIREN-KOSTANJEVICA

informativni bilten
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Medobčinski inšpektor: Tadej Mori
tel.: 05/335-16-33
e-pošta: tadej.mori@sempeter-vrtojba.si
Medobčinski redar: Alen Maligoj
tel.: 05/335-16-34
e-pošta: alen.maligoj@sempeter-vrtojba.si
Odločanje o upravnih zadevah na področju redarske službe:
• parkiranje,
• urejanje okolice,
• zapuščena vozila.
XII. OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, REŽIJSKI OBRAT

tel.:
tel.:
faks:
e-pošta:

05/335-10-05
05/335-7631 (Parking D-MMP Vrtojba)
05/335-10-07
rezisjki-obrat.obcina@sempeter-vrtojba.

Delovodja: Slavko Pipan
Oskrbnik IV.: Ljubka Čargo

BILTEN IZDALA OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
NAKLADA: 2300 IZVODOV
OBLIKOVANJE IN GRAFIČNA PRIPRAVA: ADENDA D.O.O.
TISK: COPIGRAF FAGANELJ D.O.O.
JULIJ 2009
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