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Spoštovane občanke in občani!
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Pred vami je nova izdaja občinskega biltena, ki ga
izdajamo vsaj dvakrat na leto, ob občinskem prazniku in
ob koncu leta. Občinski praznik je tudi sicer priložnost,
da potegnemo črto in opravimo inventuro opravljenega
dela ter izpostavimo in se zahvalimo tistim, ki so si zaslužili občinska priznanja. Letos bo to tudi zadnja inventura
mandata, ki se izteka, saj nas v oktobru čakajo lokalne volitve in »bitka« za vstop v obnovljen Coroninijev dvorec.
Izteka se zelo dinamičen mandat štirih let, ki je bil
nekoliko drugačen od prvih dveh, težavnejši zaradi izpada tekočih prihodkov proračuna in v drugem delu mandata zahtevnejši zaradi porušenih razmerij v občinskem
svetu. Kljub temu pa lahko takoj na začetku tega uvoda
izrazim moje mnenje, da je bil ta mandat, ne glede na
težave, uspešen in da smo realizirali večino načrtovanih
aktivnosti in investicij.
Po čem si bomo, poleg uspešne realizacije načrtovanih aktivnosti in investicij, še zapomnili ta mandat?
Najprej zaradi spremembe Zakona o financiranju
občin, s katerim je prejšnja Vlada s spremembami dohodnine v glavarino zmanjšala izvirne prihodke proračuna
za cca. 500.000,00 EUR letno, cca 2.000.000,00 EUR na
mandat. Poleg naše občine so izpade zabeležile še občine
Trzin, Log-Dragomer in Ljubljana.
Zapomnili si bomo tudi nepodelitev soglasja za
koncesijo za igralnico družbi ICIT d. d. na lokaciji ob
hitri cesti, s katerim bi lahko družba pridobila koncesijo
in tako preprečila stečaj ter omogočila preživetje dobrim
tehnološkim programom. Žal v tem primeru občinski
svet, niti v vrstah koalicije, ni zmogel premostiti razlik
v pogledih na razvoj igralništva v občini in sem župan z
nekaj svetniki ostal v prizadevanjih osamljen.
Verjetno je ta dogodek kasneje prispeval k izstopu
dveh svetnic iz svetniške skupine SD. Vrste so se tako
zredčile, vendar tudi prečistile. Kljub izgubi večine v občinskem svetu smo s pomočjo svetnikov LDS in svetnice
Nove Slovenije, ki so podprli nekaj odločilnih projektov v
zadnjem obdobju, uspeli pripeljati mandat uspešno k zaključku. Cenim seveda prispevek vseh svetnic in svetnikov, ki so, tudi z kritičnim razmišljanjem in pripombami,
soustvarjali občinsko politiko.
Mandat je zaznamovala tudi igralnica Fortuna, ki
je koncesijo dobila nezakonito s strani prejšnje Vlade. Kot
župan sem tožil državo, ker nas ni kot sosednjo občino
pritegnila v postopek. Želel sem zaščititi stanovalce naselja Podmark II, ki imajo zakonsko pravico, da ob naselju
ni lociran igralni salon in občinsko premoženje v družbi
HIT d. d., ki jo je nezakonita igralnica Fortuna oškodovala in na lokaciji, ki je v nasprotju z zakonom, odvzela
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zaposlovanja transparentni in v delu zahtevane izobrazbe
ter delovnih izkušenj skladni s sistemizacijo in zakoni.
To dokazuje tudi dejstvo, da je bilo vseh šest uslužbencev
ponovno zaposlenih z enakimi pogoji kot predhodno. Do
roka, ki smo ga imeli na voljo (tri mesece) smo odpravili
vse napake, nepravilnosti in uskladili vse akte. To kar mi
še naprej ne gre v račun je izredno velik medijski odziv,
ki smo ga doživljali v primerjavi z nepravilnostmi, ki jih
počne država z upravnimi postopki s katerimi prizadene
interese občin ali občank in občanov, pa se zaradi tega
ne zgodi kaj dosti. Velikokrat niti mediji o tem veliko ne
pišejo oz. ne poročajo.
Tudi reorganizacija javnih gospodarskih služb je
bila rdeča nit dela mandata. Zaradi reorganizacij javnih
gospodarskih služb, ki smo jo uspešno izpeljali s podelitvijo štirih koncesij, za splošno komunalno dejavnost,
ceste, pokopališča in daljinsko ogrevanje, smo ukinili
občinsko javno podjetje OKS d. o. o. Polemike na temo
upravičenosti ukinitve javnega podjetja so se izkazale za
neupravičene, kajti z reorganizacijo gospodarskih javnih
služb smo zagotovili zakonito, strokovno, učinkovito in
tudi cenejše opravljanje navedenih del, kar so nenazadnje
pokazale tudi številke.
Rdeča nit zadnjega obdobja mandata je bil tudi
Center za socialne dejavnosti v Vrtojbi, z vsemi aktivnostmi ustanavljanja ZIC-a (Zavoda za izgradnjo centra),
iskanjem strateškega partnerja, sklepanjem najemne
pogodbe med ZIC-om in Domom upokojencev v Novi
Gorici in končne gradnje samega centra. Res je, da smo
v postopkih ustanavljanja in opredeljevanja razmerij v
ZIC-u naredili tudi kakšno napako, ki je nismo naredili
namerno, vendar smo napake tudi odpravili in verjamem, da je to dober projekt, ki bo našim občankam in
občanom omogočal ustrezen standard in bližino same
namestitve oz. koriščenja storitev.
Je pa tudi veliko nepolemičnih, pozitivnih dogodkov, ki so se zgodili v tem mandatu. Predvsem bi
iz zadnjega obdobja izdvojil dva, 60. obletnico Prostovoljnega gasilskega društva, brez katerega si ne morem
predstavljati uspešnega županovanja in zagotavljanja
varnosti občank in občanov ter sprejema, ki smo ga pripravili za naše domače nogometaše Valterja Birso, Tima
Matavža, pa tudi Andreja Komca. Tisti, ki ste se sprejema udeležili veste, da je bil šempetrski plac poln in da
so naši nogometaši, na katere smo vsi ponosni, navdušili
množico, zbrano od vsepovsod. Seveda je bilo pozitivnih
in veselih dogodkov veliko tudi ob drugih prilikah. Zato
sem posebno hvaležen vrsti društev v občini, ki pripravljajo tradicionalne prireditve, pa tudi tistim, ki kakorkoli
skrbijo, da se v občini kaj dogaja oz. da je skupina ljudi
tako ali drugače angažirana.
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letno do 15.000.000,00 EUR. Tožbo kot je znano smo
dobili, država nas je v ponovnem odločanju vključila v
postopek. Na občinskem svetu pa nismo bili v stanju izglasovati negativnega mnenja za Fortuno in s tem zaščititi naše stanovalce in premoženje. Postopek sem z lastnim
negativnim mnenjem nadaljeval sam in dokazal, da je bil
predhodni postopek nezakonit in je moralo Ministrstvo
za finance spremeniti Pravilnik o prirejanju posebnih
iger na srečo in črtati 150 m pas od meje, da so v ponovnem postopku lahko izdali koncesijo in se izognili veliki
odškodninski tožbi, ki bi lahko sledila s strani Fortune, v
kolikor koncesija ne bi bila ponovno podeljena, sicer koncesije ne bi mogli izdati, ker za to ni bilo pogojev, kot sem
pravilno ves čas trdil. Želel pa sem tudi opozoriti na zelo
vprašljiv odnos lastnikov do družbe HIT d. d.
Tudi prijava na razpis športnega ministrstva iz
prve polovice leta 2008 za športni park v Šempetru je pustila grenak priokus. Pripravili smo dober projekt in dobro prijavo za nepovratna sredstva, pa nam je Ministrstvo
za šolstvo in šport še iz prejšnje Vlade, projekt prenizko
ocenilo, da bi sredstva pridobili. Ponovno smo tožili, tokrat ministrstvo, in tožbo letos, to je leto po vloženi tožbi,
tudi dobili. Ponovno bodo morali odločati o naši prijavi.
Še en razlog je zaradi katerega navajam predhodna dva primera, in sicer inšpekcijski pregled s strani Ministrstva za javno upravo, ki je pregled v občinski upravi
opravilo na podlagi anonimne prijave. Pregledali so vse
organizacijske akte in odločbe v zvezi z zaposlovanjem
na občinski upravi. Ugotovili so napake, pomanjkljivosti
in tudi nezakonitosti. S tajnikom občine sva prevzela objektivno in subjektivno odgovornost. Tajnik občine mi je
tudi ponudil odstop, ki ga po dolgem razmisleku nisem
sprejel, ker sem tehtal med težo ugotovljenih napak in
delavnostjo, strokovnostjo in učinkovitostjo dela uprave.
Med ostalim so šestim zaposlenim tudi razveljavili pogodbe o zaposlitvi. Kaj je pravzaprav pri tem takega, da
vam govorim o zadevah, ki me kot župana celo bremenijo? To, da vam povem, da je bil neobičajno velik medijski
odziv, da so nekateri novinarji vedeli za zapisnik o inšpekcijskem pregledu preden je le-ta prišel v občinsko upravo.
Da je šlo za interne občinske akte, da nepravilnosti niso
imele nikakršnega vpliva na kvaliteto in strokovnost dela
občinske uprave, da se le-ta meri s strokovnostjo izdanih
odločb in postopkov do naših občank in občanov, ne pa s
tem ali se bo neko delovno mesto imenovalo medobčinski
redar ali redar, strokovni sodelavec za evropske in druge
sklade ter stike z javnostmi ali vodja projektov, medobčinski inšpektor ali inšpektor svetnik. Zagotavljam vam
spoštovane občanke in občani, da so bile napake, ugotovljene na naši občini, vsebinsko in formalno približno
take, kot jih inšpekcija ugotavlja v večini občin in ministrstvih, tudi tistih, ki imajo za ta področja zaposlene posebne kadre. Zagotavljam vam, da so bili vsi naši postopki
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Najbolj pozitivno dejstvo pa je, da smo kljub težavam zaradi globalne ekonomske in gospodarske krize
ter izpadu dela izvirnih prihodkov proračuna, uspešno
realizirali oz. je v realizaciji večina predvidenih investicij
in aktivnosti.
Naj spomnim, da so bile glavne investicijske prioritete tega mandata naslednje:
- nadaljevanje izgradnje Vrtojbenske obvoznice
- nadaljevanje urejanje Trga Ivana Roba
- začetek gradnje Centra za socialne dejavnosti v
Vrtojbi
- pričetek izgradnje športnega parka v Šempetru
- nadaljevanje obnove Coroninijevega dvorca
- nadaljnje komunalno urejanje naselij s čistilno
napravo v Vrtojbi
- Mladinski center v Kulturni dvorani v Vrtojbi
in
- urejanje centra v Vrtojbi.
Z veseljem lahko danes poročam, da smo naš del
Vrtojbenske obvoznice že zaključili in se zaključuje tudi
zadnji odsek obvoznice v občini Miren-Kostanjevica. Obvoznica bo v jeseni letos dana v promet. Center za socialne dejavnosti (dom starejših občanov, dnevni center in
varovana stanovanja) je v gradnji. Zaključek je predviden
jeseni 2011. Obnova Coroninijevega dvorca je v zaključni
fazi. Občinska uprava bo že skoraj leto dni v obnovljenem
objektu. Notranja dela (pretežno v 1. nadstropju) bodo v
celoti zaključena sredi poletja letos. Potrebno bo še nabaviti opremo za prvo nadstropje ter urediti zunanjost pred
dvorcem, za kar smo se prijavili na razpis za nepovratna
sredstva skupaj z Fondacijo Coronini iz Gorice (Italija) in
čakamo na izid razpisa. V gradnji je adaptacija Kulturnega doma v Vrtojbi, ki bo v celoti obnovljen in dograjen s
prostori za mladino. Investicija bo zaključena letos jeseni.
Sredi poletja bomo pričeli z dokončnim arhitekturnim
urejanjem Šempetrskega trga. To urejanje bo potekalo v
več fazah. Letos in drugo leto bomo obnovili cerkveni
zid, zgradili nove stopnice na cerkveni plato, tlakovali
osrednji trg ter krake ulic Padlih borcev do parkirišča
za cerkvijo, Ceste goriške fronte do nekdanjih prostorov
občine, Vrtojbenske do trgovine Peloz, Ulice prekomorskih brigad do knjigarne. V naslednjih letih pa nas čaka
še odstranite nekdanje trgovine Agrogorice in ureditev
prehoda od trga do Coroninijevega dvorca. Takrat bomo
uredili tudi krak ulice med nekdanjo trgovino Agrogorice in bolnišnico v smeri proti sestrskemu domu. Spomladi letos smo izdelali tudi dva idejna predloga urejanja
centra Vrtojbe. Idejna predloga sta izdelala vrtojbenska
arhitekta Matej Vinazza in Nejc Batistič. Idejna projekta
sta bila predstavljena na zboru krajanov s prošnjo, da se
do jeseni krajani dejavno vključijo v razpravo, da bomo
lahko prostorske rešitve vključili v občinski prostorski
načrt.

Čistilna naprava je dolga leta burila duhove.
Končno je prevladal je razum, da čistilno napravo potrebujemo, da je le-ta lahko tudi večja, tudi za Novo Gorico
in Miren. Trenutno je v teku sprejetje regionalnega podrobnega prostorskega načrta, medtem ko smo investicijski program že sprejeli. Investicija, ki smo jo občine
prijavile na nepovratna evropska sredstva iz kohezijskega
sklada, ne vključuje le čistilne naprave ampak tudi celotno manjkajočo infrastrukturo. Tako bomo manjkajočo
infrastrukturo lahko zgradili z nepovratnimi sredstvi.
Delež naše občine v financiranju čistilne naprave in infrastrukture v naši občini je cca 1,6 mio EUR od celotnega deleža, ki odpade na našo občino in znaša cca 8,2
mio EUR (60% čistilna, 40% infrastruktura). Celotna
investicija znaša cca 41,4 mio EUR. Gradnja čistilne naprave se prične v letu 2011.
Tudi na investiciji športni park v Šempetru smo
intenzivno delali. O epilogu prijave na razpis sem predhodno že poročal. Upam, da bo Ministrstvo za šolstvo in
šport v ponovnem postopku odločilo drugače in se bomo
takrat odločali kako naprej.
Seveda so bile to le prioritete. Še veliko drugih
aktivnosti in investicij je bilo v načrtu tega mandata. Naj
nekatere pomembne vseeno omenim:
Na področju ustvarjanja pogojev za hitrejši gospodarski razvoj smo sprejeli občinski podroben prostorski
načrt (OPPN) za območje Mlak, zemljišče je kupila trgovska družba Spar. Območje OPPN Lavžnik – Vozila
smo v celot komunalno opremili in izdelali tudi novo
kanalizacijo za bližnje stanovanjsko naselje. Lastnik
večinskega kompleksa je Hypo leasing. Dopolnjujemo
ureditveni načrt MMP Vrtojba, v cilju infrastrukturne
racionalizacije in zmanjšanja vlaganj v javno infrastrukturo. Dopolnitve so upočasnjene, ker je država to območje opredelila kot strateško pomembno za državo in
bo za del izdelala državni lokacijski načrt zato aktivnosti
usklajujemo z državo. To sicer ne onemogoča investitorjem oz. lastnikom (Lesnina, Mercator, Projekt, Primorje
in drugi), da bi gradili. Na območju Smet se gradi (Gatis,
Klaut), še zadnja velika parcela je bila pred kratkim prodana AMZS za njihovo bazo. Ureditveni načrt Brežina,
katerega zemljišča so v lasti družbe Primorje Ajdovščina,
čaka realizacijo čistilne naprave in s tem dostopne ceste
na območje. Sicer velja na splošno, da investicije zaradi
gospodarske krize čakajo na boljše čase.
Sprejeli smo pravilnik za dodeljevanje finančnih
spodbud za podjetnike, ki obiskujejo sejme ter zagotavljamo sredstva za Sklad za razvoj malega gospodarstva
goriške. Kot predvideno, smo preko Primorskega tehnološkega parka d. o. o. uspešno zaključili II. fazo investicije
v PTP, kjer je vključenih preko 40 mladih tehnološko inovativnih podjetij. To naložbo si delimo z Mestno občino
Nova Gorica v razmerju 50:50. Še naprej sofinanciramo
VIRS Primorske, ki pridobiva in organizira študij deficitarnih poklicev na goriškem. Posebej sofinanciramo
visokošolski študij multimedijskih komunikacij v okviru
Fakultete za elektrotehniko, ki poteka v prostorih PTPja.

Vaš župan
Dragan Valenčič

nagovor `upana

Na odseku hitre ceste nasproti naselja Laze – Podlaze gradimo protihrupno ograjo, na kateri bomo preko sofinanciranja švicarskega sklada, postavili sončno
elektrarno in tako pridobili nov pomemben vir sredstev
za občinski proračun. Pa naj bo tega suhoparnega naštevanja dovolj.
Vabim vas, da si več o vseh aktivnostih, investicijah in drugih dogodkih preberete v nadaljevanju tokratnega biltena.
Koristim to priliko, da se ob občinskem prazniku
in ob koncu mandata zahvalim vsem, ki ste aktivno sooblikovali podobo in utrip naše občine, občinskemu svetu, podžupanoma, odborom in komisijam, krajevnima
odboroma, občinski upravi, množici aktivnih društev,
gasilcem, civilni zaščiti in drugim. Ne morem mimo, da
še enkrat posebej ne izpostavim društev in krajevnih odborov za njihov prispevek pri organiziranju mnogoterih
prireditev, kulturnih, turističnih, glasbenih, umetniških,
športnih, zabavnih in drugih, ki prispevajo h kvaliteti
življenja, dvigujejo kulturno raven, ohranjajo ljudsko
izročilo ter promovirajo oba kraja in občino.
Da, marsikaj nam je uspelo v teh letih in še nam
bo. V to sem prepričan. Le dovolj volje je potrebno, vztrajnosti in pozitivnega razmišljanja. Skupaj smo in bomo
zmogli veliko. Zahvaljujem se vam spoštovane občanke
in občani, da sem lahko z vami sooblikoval in soustvarjal
podobo naše občine.
Prijetne počitniške dni vam želim in seveda čestitke ob občinskem prazniku.
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Za mlade, kot že v uvodnem delu rečeno, bomo letos zgradili mladinski center v Vrtojbi. Že drugo leto preko KŠTM-ja (zavod za šport, kulturo, turizem in mladino) in društva GAS Vrtejba’ soorganiziramo GAS poletje.
Prizadevamo si celotni prostor, ki ga koristi GAS poletje,
opredeliti tudi v dopolnjenem ureditvenem načrtu MMP
Vrtojba za potrebe mladih, predvsem za družabne, zabavne in prostočasne aktivnosti mladih in manj mladih.
Tudi v preventivnih programih za mlade, posebej preko
projekta Neodvisen. SI in lokalnega LAS-a, smo vključeni. Za najmlajše in mlade družine skrbimo predvsem,
da v naše vrtce sprejmemo vse otroke. Zagotovili smo
minimalne pogoje za brezplačen sprejem drugega otroka
v vrtec, kar nam je povzročilo nemalo problemov, zaradi
nekoordinirane in neusklajene poteze prejšnje Vlade, ki
je na ramenih občin sprejela sicer dopadljivo odločitev.
Tudi cene držimo v mejah sprejemljivega in pripravljamo
se za novo investicijo – adaptacijo vrtca Mavrica.
Do starejših vodimo aktivno politiko oskrbe na
domu preko pomoči na domu in prinosa kosil – po novem tudi ob praznikih, sobotah in nedeljah. Cene pomoči
na domu, so v naši občini v primerjavi z regijo najnižje
oz. subvencije občine najvišje. Starejši občani se v družbo
vključujejo tudi preko Dnevnega centra v Šempetru, ki
je lepo zaživel. In nenazadnje, kot že omenjeno gradimo
nov Center za socialne dejavnosti v Vrtojbi.
Poleg že naštetih prioritetnih investicij, smo v tem
letu in tem mandatu naredili še vrsto drugih. Ravnokar
se v Vrtojbi realizira projekt asfaltacije ulic, za katere
smo delno pridobili nepovratna sredstva iz naslova razvoja podeželja. Iz istega vira se tudi sofinancira investicija
v adaptacijo kulturnega doma v Vrtojbi oz. v Mladinski
center. V tem mandatu je bila delno urejena Opekarniška
cesta v Vrtojbi z vso infrastrukturo, končana fina preplastitev na Čukljah, delno je bila urejena infrastruktura
na Zapučkah, Gričih in Lokvi, ki čakajo na preplastitve,
delno smo preplastili semaforizirano križišče v Šempetru, parkirišče za kinodvorano v Šempetru, parkirišče
v Podmarku ter pred SAOP-jem. Urejeno je bilo igrišče
pod Lazami in otroško igrišče v Podmarku. V celoti je
bila obnovljena infrastruktura v delu ulice Nikole Tesle
z končno preplastitvijo in z infrastrukturno navezavo na
ulico Andreja Gabrščka. V začetku mandata smo v celoti obnovili infrastrukturo na odseku od trga do semaforiziranega križišča. Urejenih je bili še veliko manjših
cestnih odsekov. Vsako leto vlagamo v obnovo in razširitev javne razsvetljave. Vlagamo tudi v vzdrževanje in
adaptacije Zadružnega doma v Vrtojbi in stavbe Krajevnega odbora v Šempetru. Pridobivamo nove prostore za
delovanje društev, vlagamo v vzdrževanje zdravstvenega
doma, šole, vrtcev itd. Z občinskimi sredstvi smo v tem
mandatu pretežno sofinancirali tudi obnovo cerkvenega
zvonika.

delo ob~inske uprave
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POGLAVITNE AKTIVNOSTI OBČINSKE
UPRAVE V ZADNJEM OBDOBJU
V iztekajočem se mandatu 2006–2010 je bilo delovanje
občinske uprave zaznamovano
predvsem z naslednjimi dogodki:
1. reforma gospodarskih javnih
služb,
2. obnova stavbe Coroninijevega dvorca in vselitev občinske
uprave,
3. nakup zemljišč za zaokrožitev kompleksa
Socialnega centra Vrtojba in priprava gradbene
dokumentacije,
4. priprava dokumentacije za prenovo Kulturne
dvorane v Vrtojbi v Mladinski center,
5. na razpisih pridobitev evropskih sredstev - preko
1.000.000 EUR,
6. omogočitev prostorskih pogojev za sprejem vseh
prijavljenih otrok v domači vrtec,
7. na letni ravni sprejem okoli 6.000 vlog oz. zadev
v reševanje.

koncu koncev je prav občinska uprava ponovno vzpodbudila organizacijo pustnega karnevala v občini ŠempeterVrtojba. Tradicionalna Boreljada v Vrtojbi ne poteka več
brez borele občinske uprave, s katero smo lani napovedali
selitev v nove prostore. Nežnejši del uprave pa se aktivno
udeležuje tradicionalnega balinarskega turnirja.

Ne glede na obseg dela se je potrebno zavedati
organizacijske kulture v upravi, ki je združevalna sila
v organizaciji. Tukaj v ospredje dajem skupne vrednote
vseh sodelavk in sodelavcev, ki so se v najtežjih trenutkih
pokazale kot naš skupni cilj – zagotoviti nemoteno in
profesionalno delo uprave, za zagotovitev uresničevanja
lokalnih potreb občank in občanov.

Občinska uprava se rada udeleži tudi čistilnih akcij, ki jih organizira turistično društvo.
Na koncu bi rad poudaril, da ves čas v okviru organizacijske kulture stremimo k načelom:
• odprtosti in preglednosti delovanja,
• usmerjenosti k strankam uporabnikom javnih
storitev,
• kakovosti in učinkovitosti.
No, poleg delovanja znotraj službe, pa vsekakor ni
za zanemariti angažiranje občinske uprave tudi v vrsti
prostovoljnih aktivnosti, ki pomenijo potrditev skupne in
enotne organizacijske kulture. Tako na primer vsako leto
sodelujemo v prednovoletnih prireditvah in preoblečeni
v kostume podarjamo otrokom simbolična novoletna darila. En izmed obiskov je namenjen tudi bolnim otrokom.
Tudi pustovanje je priložnost, da se skupaj z ostalimi udeleženci poveselimo z domiselnimi pustnimi maskami. Na

Spoznanje, da je potrebno v vsaki organizaciji omogočiti
tudi učinkovit strokoven nadzor, nam izkušnje kažejo na
potrebo po vzpostavitvi stalne notranje revizijske službe,
ki bo pripomogla k še uspešnejšem delu občinske uprave.
Le-to že pripravljamo kot skupno službo vseh sosednjih
občin.
S spoštovanjem vsakogar, vam želim mnogo pozitivne energije v vašem in našem skupnem življenju.
Tajnik občine
Dušan Bremec
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GLAVNA PISARNA-VLOŽIŠČE
Ko vstopite v prostore občinske uprave, najprej
naletite na sprejemno oziroma glavno pisarno, zato je
prav, da vam predstavimo, kakšen je pravzaprav njen
namen. Glavna pisarna je organizacijska enota organa
javne uprave, ki združuje dejavnosti vložišča, sprejemne
in informacijske pisarne, evidentiranja zadev, dokumentov in odpravo le-teh ter skrbi za urejanje in varovanje
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Tako predstavlja
glavna pisarna nekakšno vstopno točko v sam začetek
upravnega postopka, saj je v prvi vrsti namenjena sprejemanju vlog, tako v fizični kot elektronski obliki. V glavni
pisarni so vam na voljo že pripravljeni obrazci, s katerimi
želimo strankam čim bolj poenostaviti in skrajšati postopek oddaje vloge. Nekateri od teh so dostopni tudi na
naši spletni strani www.sempeter-vrtojba.si pod rubriko
»postopki in obrazci«. Poleg vlaganja vlog lahko stranke v
glavni pisarni oziroma vložišču dobijo želene splošne informacije o upravnih storitvah, tako osebno kot telefonsko ali po elektronski pošti na naslov: obcina.sempetervrtojba@siol.net. V glavni pisarni strankam tudi pomagamo pri izpolnjevanju vlog ter jih nadaljnje usmerjamo
skozi upravni postopek. Na ta način občinska uprava
strmi k načelu usmerjenosti k uporabniku, saj lahko tako
stranka vse opravi na enem mestu, kar pomeni bistven
prihranek časa.
Glavna pisarna je odprta v času poslovnih ur, in
sicer ponedeljek, torek, četrtek med 8. uro in 15. uro, ob
sredah med 8. uro in 16.30 ter ob petkih med 8. uro in
14. uro. Vloge se lahko odda tudi v pisni obliki praktično
24 ur na dan, saj imamo na sedežu občinske uprave pred
vhodom v Coroninijev dvorec pisemski nabiralnik.

Uradne ure, namenjene poslovanju s strankami:
– ponedeljek: od 8.00 do 12.00,
– sreda: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30,
– petek: od 8.00 do 12.00.
V spodnji tabeli vam podajamo kratko poročilo o
gibanju števila prejetih zadev po letih.
Leto

Število upravnih zadev

Število vseh zadev

2007

1350

5474

2008

1317

5895

2009

1353

6012

dev.

V povprečju tako dnevno odpremo 21 novih za-

Med vloženimi vlogami so najpogostejše:
– vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča,
– vloga za izračun višine plačila vrtca,
– vloga za izdajo lokacijske informacije,
– vloga za denarno pomoč,
– vloga za pridobitev pravice za prijavo v obvezno
zdravstveno zavarovanje,
– vloga za izdajo projektnih pogojev in soglasja k
PGD.
Ker stremimo h kakovosti naših storitev in čim
boljšemu sodelovanju z občani, bomo v glavni pisarni
zelo veseli vaših predlogov, pripomb in seveda tudi pohval, ki jih lahko zapišete tudi v »knjigo pripomb in pohval«, ki se nahaja ob vložišču.
Svetovalka za področje glavne pisarne
Kristina Kozar

Sklep o določitvi cene za programe vrtca za
šolsko leto 2009/2010
Uradni list RS, 81/2009 z dne 16.10. 2009

Izdani so bili sklepi:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je sprejel
informacijo o:

• Projekt In Prime: poročilo o delu projektne

skupine v obdobju od novembra 2008 do
septembra 2009 in informacija o stanju na
projektu;
• Predstavitev obnove kinodvorane v Dom
kulture Šempeter pri Gorici;
• Poročilo o investicijah v letu 2009;
• Projekti Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju
2009 – 2013;
• Polletna realizacija proračuna v letu 2009.
Sklep: Pooblastilo županu za sprejem Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega
programa za investicijski projekt Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah:
- parc. št. 354/1 k. o. Šempeter
- parc. št. 149, 3589 in 3590/5 k. o. Vrtojba
Sklep: Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto
2009, s katerim se planira nakup:
- Bodoča kolesarska steza ob obvoznici Šempeter
parc. št. 274/3 k.o. Šempeter;
- Na Pristavi ob športnem igrišču del parc. št. 476/
4 in del parc. št. 476/5 k.o. Šempeter;
- Del zemljišča ob Cesti na Čuklje v Vrtojbi del
parc. št. 673/1, 673/2 in 673/3 k.o. Vrtojba.
Sklep: Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za
leto 2009, s katerim se planira prodaja oz menjava:
k.o. Šempeter:
- menjava Iskra: - 354/5 (140 m²) in 354/6 (159 m²)
cesta znotraj kompleksa Iskre
- 332/5 (240 m²) in 428/23 (38 m²)
parkirišče in pločnik ob Vrtojbenski cesti;
- menjava Biševac: 354/4 (52 m²) obstoječe
dvorišče oz. vhod v stanovanjsko hišo;
- menjava Hypo leasing d.o.o.: del parc. št. 481/13,
832/1, 886/5, 833/1, 843/4, 834/7 in 885/12 (2388
m²) ceste in zaraščen travnik;

Poročilo o izvršenih sklepih
30. redne seje Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba,
dne 12. november 2009

V Uradni list Republike Slovenije so bili
posredovani naslednji akti:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šempeter-Vrtojba
Uradni list RS, 94/2009 z dne 20.11. 2009
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Šempeter-Vrtojba
Uradni list RS, 94/2009 z dne 20.11. 2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih
pomoči v Občini Šempeter-Vrtojba
Uradni list RS, 96/2009 z dne 27.11. 2009

Izdani so bili sklepi:
Sklep: Sprejme se poročilo o realizaciji razpisa za
kmetijstvo v letu 2009
Sklep: Obvezno razlago 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
Sklep: Imenovanja člana v Svet zavoda Osnovne
šole Kozara Nova Gorica
Drugo:
- Pismo o nameri za razreševanje prostorske problematike Podružnične glasbene šole Šempeter pri Gorici
– ni bilo realizirano
Poročilo o izvršenih sklepih
31. redne seje Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba, dne
17. december 2009

V Uradni list Republike Slovenije so bili
posredovani naslednji akti:

ob~inski svet

V Uradni list Republike Slovenije so bili
posredovani naslednji akti:

- menjava Šanpier d.o.o.: del parc. št. 3051/11 in
3051/4 (od cca 7-15 m²) JZ del objekta Hotel
Šanpier;
- izravnava meje Šanpier d.o.o.: med parc. št. 3047
in 3051/15 (cca 7 m²) vhod v hotel Šanpier.
Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Goriške
lekarne
Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica - Gasilska enota Nova Gorica
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Osnovna
šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Drugo:
Pravilnik o oddajanju v najem kinodvorane v
Šempetru pri Gorici, Kulturnega doma v Vrtojbi, parkirišča »D« na Mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov
javne razsvetljave
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Poročilo o izvršenih sklepih
29. redne seje Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba, dne
1. oktober 2009 in nadaljevanja
29. redne seje, dne 8. oktober 2009

ob~inski svet

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri
Gorici
Uradni list RS, št. 107/09, str. 14710,
z dne 24. 12. 2009

informativni bilten
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2009 in sprememba in dopolnitev
Načrta razvojnih programov 2009-2013
Uradni list RS, št. 107/09, str. 14710-11,
z dne 24. 12. 2009
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba
Uradni list RS, št. 107/09, str. 14711,
z dne 24. 12. 2009
Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2010
Uradni list RS, št. 107/09, str. 14711-12,
z dne 24. 12. 2009
Letni program kulture v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2010
Uradni list RS, št. 107/09, str. 14711-12,
z dne 24. 12. 2009

Izdani so bili sklepi:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je sprejel
informacijo o:
• Poročilo o delu ZIC-a
• Informacija o poteku likvidacije OKS d.o.o.
Poročilo o izvršenih sklepih
32. redne seje Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba,
dne 18. februarja 2010

V Uradni list Republike Slovenije so bili
posredovani naslednji akti:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in
Miren-Kostanjevica
Uradni list RS št. 24/2010, z dne 22. 2. 2010
Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode in omrežnin
Uradni list RS št. 17/2010, z dne 5. 3. 2010
Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine
Uradni list RS št. 17/2010, z dne 5. 3. 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto
2010

Uradni list RS št. 25/2010, z dne 26. 3. 2010

Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu
2010
Uradni list RS št. 25/2010, z dne 26. 3. 2010
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud
podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah
Uradni list RS št. 33/2010, z dne 23. 4. 2010
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Mestno središče v Šempetru
Uradni list RS št. 30/2010, z dne 13. 4. 2010

Izdani so bili sklepi:
Sklep: Potrditev Cenika storitev z dne 20. 1. 2010,
javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d. d.
Sklep: Sprejme se Informacija o poslovanju ZIC-a
Sklep: Predlog družbe Kampa d. o. o. z dne 29. 12.
2009, da Občina Šempeter-Vrtojba postane večinski lastnik ZIC-a in vplača 361.554,00 EUR, se zavrne.
Sklep: Dodatek št. 3 k ustanovitvenemu aktu »Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba« in pogodbi o
ureditvi razmerij med ustanovitelji z dne 4. 6. 2008.
Sklep: Soglasje k imenovanju Tereze Terbižan
Kobal za v. d. direktorico Zavoda za izgradnjo socialnega
centra Vrtojba.
Sklep: Soglasje k najemu posojila Zavoda za izgradnjo socialnega centra Vrtojba s prijavo na javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja
oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele,
ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št.
107 z dne 24. 12. 2009 in ga razpisuje Stanovanjski sklad
Republike Slovenije
Sklep: Soglasje k najemu posojila Zavoda za izgradnjo socialnega centra Vrtojba pri Abanki Vipa d. d.
in z zastavitvijo zemljišča in objekta v gradnji (rastoča
hipoteka) pod pogojem, da se do vplačila preostalega dela
denarnega vložka v višini 360.107,00 EUR s strani Kampe
d.o.o., lahko črpa kredit le do višine vplačanih sredstev.
Drugo:
- Konvencija in Statut EZTS - Evropsko združenje
za teritorialno sodelovanje
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju v najem kinodvorane v Šempetru
pri Gorici, Kulturnega doma v Vrtojbi, parkirišča »D«
na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave
Poročilo o izvršenih sklepih
33. redne seje Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba,
dne 1. aprila 2010

V Uradni list Republike Slovenije so bili
posredovani naslednji akti:

Spremembe in dopolnitve Tarifnega sistema za
obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine,
števčnine in vzdrževalnine
Uradni list RS št. 33/2010, z dne 23. 4. 2010

V Uradni list Republike Slovenije so bili
posredovani naslednji akti:

Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu
Uradni list RS št. 30/2010, z dne 13. 4. 2010

Izdani so bili sklepi:
Sklep: Informacija o dopolnjenem osnutku regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici
Sklep: Soglasje k sprejetima sklepoma Sveta zavoda Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba na 5.
redni seji, dne 21. januar 2010: - Sklep št. 2010/001 določa, da se spremeni sedež zavoda, ki se po novem glasi:
Trg Ivana Roba 3a in - Sklep št. 2010/002 določa, da se
spremeni zahtevana stopnja izobrazbe direktorja, in sicer
na VII/II.
Sklep: Soglasje k Tarifnemu sistemu in izhodiščni
ceni (fiksni del in variabilni del cene) za dobavo in odjem
toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine
Šempeter-Vrtojba.
Sklep: Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba
za leto 2010, s katerim se planira prodaja nepozidanega
komunalno opremljenega stavbnega zemljišča v izmeri
700m² na parc. št. 9122 k.o. Šempeter - Kompleks Smete.
Sklep: Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto
2010, s katerim se planira nakup dela zelenice ob samoforiziranem križišču v Šempetru med C. Prekom. brigad
in trgovskim kompleksom Mercator, Mip, Brumat in Manufakturo (del parc. št. 3043/1 in 3043/2 k.o. Šempeter) v
približni izmeri 650 m².
Sklep: sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozara
Nova Gorica in Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova
Gorica
Sklep: pozitivno mnenje o kandidatki Kati Čubej
za ravnateljico Osnovne šole Kozara.
Sklep: soglasje k imenovanju Ester Košiček
mag.farm.spec., za direktorico javnega zavoda Goriška
lekarna Nova Gorica za mandatno obdobje 2010–2014.
Sklep: pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Slavici
Bragato.
Sklep: soglasje k imenovanju Marjana Pintarja za
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica
– Osnovo varstvo

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šempeter-Vrtojba za leto 2009
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Imenovanje občinske volilne komisije
Uradni list. RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Sklep: Soglasje k imenovanju direktorja Goriške
Lekarne Nova Gorica
Sklep: Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne
šole Kozara
Sklep: Soglasje k izhodiščni ceni za daljinsko
ogrevanje, ažurirani na ceno zemeljskega plina v mesecu
maju 2010
Poročilo o izvršenih sklepih
35. redne seje Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba,
dne 24. junija 2010:

V Uradni list Republike Slovenije so bili
posredovani naslednji akti:
Odlok o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba
Uradni list RS, št. (ni še objavljeno)
Sklep o določitvi števila oddelkov za šolsko leto
2010/2011 v Osnovni šoli Ivana Roba
Uradni list RS, št. (ni še objavljeno)
Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev
»Pomoč družini na domu« - širitev storitev
tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih
Uradni list RS, št. (ni še objavljeno)
Imenovanje predsednika in namestnika predsednika občinske volilne komisije
Uradni list RS, št. (ni še objavljeno)

Izdani so bili sklepi:
Sklep o potrditvi Investicijskega programa za Čistilno napravo v Vrtojbi
Sklep: Odlok o ustanovitvi organa notranje revizije skupne občinske uprave - prva obravnava
Sklep: Poročilo o izgradnji SCV
Sklep: Soglasje k Statutu zasebnega zavoda »Zavod
za izgradnjo socialnega centra Vrtojba«
Sklep: Imenovanje člana sveta zavoda LUNG
Sklep: Imenovanje člana sveta zavetišča Oskar
Vitovlje, Zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali
Sklep: Imenovanje dveh članov skupščine EZTS

ob~inski svet

Poročilo o izvršenih sklepih
34. redne seje Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba,
dne 29. aprila 2010
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Sprememba Tarifnega sistema za obračun tarif
za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode in omrežnin
Uradni list RS št. 33/2010, z dne 23. 4. 2010

medob~inska uprava
informativni bilten
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Sklep: Sprejem tržnega reda v Občini ŠempeterVrtojba - prva obravnava
Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Sklep: Spremembe in dopolnitve letnega načrta
pridobivanja z nepremičnim premoženjem
Drugo:
Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta
zasebnega zavoda »Zavod za izgradnjo socialnega centra
Vrtojba in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji
z dne 4. 6. 2008« - Dodatek št. 4
Dnevni red 36. seje Občinskega
sveta Občine Šempeter-Vrtojba,
15. julija 2010:
Sprejem zapisnika 35. seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
2. Potrditev Tržnega reda v Občini Šempeter-Vrtojba
in pristojbine - Cenik uporabe tržnih prostorov in
najem inventarja – druga obravnava
3. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko
leto 2010/2011
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010
in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v
letu 2010 – skrajšani postopek
5. Polletna realizacija izvrševanja proračuna Občine
Šempeter-Vrtojba v letu 2010 - informacija
6. Poročilo o reformi gospodarskih javnih služb v
Občini Šempeter-Vrtojba – informacija
7. Likvidacija OKS d. o. o.
8. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba
9. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
10. Poročilo o delu KŠTM – informacija

MEDOBČINSKA
UPRAVA OBČIN
ŠEMPETER-VRTOJBA,
RENČE-VOGRSKO IN
MIREN-KOSTANJEVICA
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica je letos prvič oddala zahtevek za vračilo sredstev, ki jih država prispeva
za delovanje skupnih občinskih uprav. Tako bo Občina
Šempeter-Vrtojba pridobila iz države 13.879,53 EUR za
delovanje medobčinske uprave. Sredstva bosta pridobili
tudi ostali dve občini medobčinske uprave in sicer Občina Renče-Vogrsko v višini 8.796,33 EUR in Občina
Miren-Kostanjevica v višini 10.058,02 EUR.

Medobčinska uprava in Policijska postaja Šempeter pri Gorici sta v okviru mešanih patrulj v času med 10.
in 15. majem 2010 prvič izvajali skupne naloge, na področju varnosti cestnega prometa, vzdrževanja javnega reda
in miru ter posebej na področju okoljske kriminalitete.
Tako so bile v tem tednu organizirane skupne oblike patruljiranja, s poudarkom na odkrivanju in preprečevanju
prekrškov in kaznivih dejanj, povezanih z obremenjevanjem okolja (odkrivanje črnih odlagališč, prevoz in
odlaganje gradbenih odpadkov, odlaganje komunalnih
odpadkov in podobno).
Glede na pozitivne izkušnje bodo skupne patrulje
policije, redarstva in inšpekcije tudi v bodoče odkrivale
in preprečevale prekrške iz drugih delovnih področij
obeh organov, predvsem pa:
• nadzorovale varen in neoviran cestni promet v
naseljih,
• varovale ceste in okolje v naseljih in na občinskih
cestah zunaj naselij,
• skrbele za varnost na občinskih javnih poteh,
rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varovale javno premoženje, naravno in kulturno
dediščino,
• vzdrževale javni red in mir.

Občinski redarji izvajajo redne kontrole mirujočega prometa. Ugotovitve so, da je veliko slabe volje, ko
dobijo občani globo, zaradi nespoštovanja zakonskih
določil glede parkiranja. Ob tem občane ponovno opozarjamo, da je prepovedano tudi za krajši čas parkirati na
pločnikih. Opazili smo, da v dopoldanskem času na placu
v centru Šempetra pri Gorici prihaja velikokrat do nepravilnega parkiranja. Občanom predlagamo, da uporabljajo
parkirna mesta, ki so nekoliko bolj oddaljena od centra in
so v večini primerov prazna. Ponovno opozarjamo voznike, da uporabljajo parkirne ure oziroma označijo čas
prihoda na vidnem mestu v vozilu, v območju kratkotrajnega parkiranja (modre cone), v katerem je parkiranje
dovoljeno 90 minut.

Vodja medobčinske uprave
Tadej Mori

medob~inska uprava

Na vhodu proti dvorcu Coronini je Občina Šempeter-Vrtojba postavila rampo, tako, da je sedaj tam manj
nepravilnosti.
Glede oranja njiv v občini ob občinskih cestah in
čiščenja v primeru onesnaženja moramo ponovno pohvaliti občane, ker so ostale razmere na tem področju,
tako glede oranja, kot glede onesnaženja cest, dobre. Še
vedno zaznavamo težave na določenih območjih, predvsem glede takojšnjega čiščenja ceste in bližine oranja do
ceste, ampak so taki primeri zelo redki.
Po opravljenem redarskem nadzoru in opozarjanjih v zvezi s pasjimi iztrebki, ki jih nekateri nevestni
lastniki psov ne počistijo za svojimi ljubljenci, smo ugotovili, da so se zadeve na tem področju delno uredile.
Ponovno opozarjamo lastnike psov, da so dolžni z javnih
površin (pločnikov, otroških igrišč …) počistiti iztrebke
svojega psa ter tako poskrbijo za bolj čisto okolje in se izognejo plačilu globe. V Odloku o zunanjem videzu naselij
v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradne objave časopis OKO,
št. 12/2000) je v četrtem odstavku 11. člena določeno, da
so lastniki psov dolžni počistiti iztrebke svojih psov na
javnih površinah. Globa zaradi nespoštovanja odloka je
določena v četrti alinei prvega odstavka 26. člena v višini
125 EUR.
Občina je skupaj s Komunalo d.d., Nova Gorica
izvedla spomladansko zbiranje kosovnih in drugih odpadkov, vedno pa lahko občani odpeljejo odpadke v
zbirni center Lavžnik v Šempeter pri Gorici. Občanom
pojasnjujemo, da v navadne zabojnike ne odlagajo t.i. vrtnih odpadkov rastlinja in vej. Te odpadke naj odpeljejo
bodisi v zbirni center, kjer je sprejem teh odpadkov brezplačen, bodisi predlagamo, da več občanov na določenem
območju skupaj naroči pri Komunali d.d. Nova Gorica,
poseben kontejner za tovrstne odpadke, ki pa je posebej
plačljiv.
V poletnem času posamezniki oglašujejo svoje
prireditve s plakati in transparenti, katere brez soglasja
občine lepijo in postavljajo na javne površine. Opozarjamo, da je Občina Šempeter-Vrtojba sprejela Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine
Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 42/2009) in da so
globe tudi 600 evrov za nezakonito plakatiranje. Zainteresiranim predlagamo, da pokličejo na Občino in se z Občino dogovorijo za postavitev plakatov in transparentov
na plakatna mesta.
Število neregistriranih vozil, ki niso skladiščena
v skladu z veljavno zakonodajo, se je zaradi opozarjanja
sicer nekoliko zmanjšalo. 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, brezplačno.
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V dosedanji praksi sta oba organa sodelovala na različnih področjih:
• priprava in izdelava Občinskih programov varnosti,
• nadzor mirujočega prometa,
• izmenjava podatkov o sumljivih pojavih,
• reševanje problematike, povezane s hrupom,
• reševanje problematike, povezane z vandalizmom,
• preventivne dejavnosti.
Obveščamo Vas o nekaterih aktualnih problematičnih zadevah, ki se pojavljajo v Občini Šempeter-Vrtojba, z namenom, da izboljšamo zadeve in se izognemo
plačilu glob.
Še vedno ugotavljamo nepravilnosti glede ureditev živih mej, rastlinja in dreves, katera se razraščajo
na občinske ceste in druge javne površine. Predlagamo,
da občanke in občani uredijo svoje rastlinje tako, da bo
omogočena preglednost na cestah in ne bo predstavljalo
ovir za občane na pločnikih in javnih površinah. S tem
dejanjem ne boste odpravili samo nevarnosti in nevšečnosti, ampak tudi prispevali svoj delež k lepšemu in bolj
urejenemu okolju v občini. Kadar tako rastlinje ovira
preglednost na cesti, je to še posebej nevarno. Neprijetno
pa je takrat, kadar občan hodi po pločniku in se mora
umikati rastlinju, ki se razrašča na javno površino. V primeru nepravilnosti naši redarji in inšpektor opozarjamo
na ureditev zadev. Vedno se poskušamo z lastniki dogovoriti za rok, v katerem bodo zadeve uredili.

investicije

INVESTICIJE
REKONSTRUKCIJA MLADINSKEGA
CENTRA V VRTOJBI
V sredini junija 2010 se je pričela rekonstrukcija
in dozidava Mladinskega centra v Vrtojbi. Obstoječa dvorana bo v celoti obnovljena in bo ohranila iste gabarite,
kot jih ima sedaj. Obstoječe stopnišče, ki vodi na balkon,
bo odstranjeno in na tem mestu zgrajen priročni bife s
skladiščem. V zaklonišče se ne posega in ostane nespremenjeno. Obstoječe sanitarije in streho med dvorano in
zakloniščem se poruši. V pritličju se uredijo nove sanitarije, dostop v nadstropje bo po enoramnih stopnicah.
Z balkonom bodo tehnični prostori namenjeni tehniki
in potrebam spremljanja dogajanja na odru. Osrednji
prostor v nadstropju je večnamenski prostor, ki služi kot
razstavni prostor, manjša konferenčna dvorana in klub za
mlade.

OBNOVA KRIŽIŠČA V ŠEMPETRU
V maju 2010 je bilo obnovljeno križišče pri semaforju v Šempetru in del poškodovanega asfalta na
Žnidarčičevi ulici. V križišču so bili popravljeni jaški in
zamenjana asfaltna prevleka in na novo izdelane cestne
oznake. Vrednost del je bila 17.000 evrov.
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Na Zapučkah bo potrebno pred preplastitvijo cest
dokončati nov vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo.
Na delu Gričev bo položen nov vodovod, meteorna
in fekalna kanalizacija, cesta bo dobila novo preplastitev.
Na Krožni cesti bo izdelana nova fekalna kanalizacija, ki bo priklopljena na čistilno napravo. Na cesti bo
zgrajen nov pločnik, vodi za javno razsvetljavo in asfaltiranje ceste v celoti.
Na parkirišču pred Mladinskim centrom bo dodanih še devet parkirnih mest in na novo položen asfalt.
Vrednost del je 240.000 evrov, projekt delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Konec del je predviden oktobra 2010.
Gradnjo novega vodovoda in kanalizacije bo
financirala Občina Šempeter-Vrtojba, vrednost del bo
okrog 500.000 evrov.

Za izvajalca del je bil izbran Final iz Nove Gorice.
Vrednost pogodbenih del je 430.000 evrov, rok dokončanja del je konec leta 2010. Rekonstrukcijo Mladinskega
centra delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja.
OBNOVA ULIC IN PARKIRIŠČA V
VRTOJBI
V začetku junija je Cestno podjetje Nova Gorica
pričelo z urejanjem cest v Vrtojbi. Na Lazah in Pod Lazami bodo zamenjani poškodovani robniki, pokrovi jaškov
dani na pravo višino in v celoti izvedena preplastitev
vozišča. Na Lazah bodo izvedeni trije novi priključki na
plin, Pod Lazami pa dva.

IZDELAVA PEŠPOTI
LAZE-POD LAZE
V začetku junija je gradbeno podjetje Zides iz Vipave zgradilo pešpot kot povezavo med Lazami in Pod
Lazami in tako skrajšalo pot prebivalcem Laz do avtobusnega postajališča. Vrednost del je 15.000 evrov.
IZDELAVA PEŠ POTI PODMARK
V začetku julija 2010 bo končana pešpot v Podmarku v dolžini 100 metrov. Vrednost del bo 13.000
evrov.
UREDITEV PARKIRIŠČA PRI
LAVŽNIKU
Junija 2010 je Cestno podjetje uredilo parkirišče
nasproti obrtne cone Lavžnik. Položeni so bili robniki in
asfalt. Dokončati je potrebno še plato za ekološki otok.
Vrednost del bo 18.000 evrov.
Višji svetovalec za investicije
Bogdan Nemec

investicije

DOKONČNA UREDITEV-ASFALTACIJA ULIC
IN PLOČNIKOV V VRTOJBI
- PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
ZA UREDITEV ULICE NA PRISTAVI IN
ULICE PADLIH BORCEV V ŠEMPETRU TER
GRAMOZNE ULICE V VRTOJBI
V začetku junija smo pričeli z dokončno ureditvijo
in asfaltacijo nekaterih ulic v naselju Vrtojba. Zaradi del
bo občasno moten promet in zavedamo se, da bodo gradbišča moteča za okoliške prebivalce, a prosimo vas, da te
nadloge sprejmete z razumevanjem. Če bo v času gradnje
prihajalo do napak ali škode, nas prosimo o tem čim prej
obvestite. Z veseljem bomo prisluhnili tudi vašim pripombam in predlogom. S skupnimi močmi bomo lahko
usklajeno rešili morebitne probleme.

V septembru mesecu bomo popolnoma prenovljen kulturni dom
(mladidski center) v Vrtojbi predali na uporabo mladini v občini in
vsem Vrtojbenskim društvom vključno s prenovljenim in razširjenim parkirnim prostorom.

uredile in s finim dokončnim slojem asfalta preplastile
ulice, v katerih je vsa potrebna infrastruktura že obnovljena ali na novo zgrajena. Te ulice bomo urejali v
Začela so se pripravljalna dela za izgradnjo fotovoltaične elektrarne in istočasno protihrupne ograje na avtocesti VrtojbaBazara nad stanovanjskim naseljem Pod Laze. Investicija je
vredna 3,3 milijona EUR in je edinstvena v državi. Z elektrarno
moči 167KW bo občina letno zaslužila približno 65.000 EUR.

V sklopu asfaltacije ulic v Vrtojbi so se dela najprej začela v Pod
Lazah in Lazah.

Izgradnja pešpoti oziroma stopnic med Lazami in Pod Lazami bo
olajšala občanom dostop do avtobusne postaje oziroma povezala
obe ulici.

V okviru projekta urejanja ulic v Vrtojbi bomo
na nekaterih predelih ulice le asfaltirali, drugod vgradili
vso potrebno komunalno opremo. Dokončno se bodo

prvi fazi investicije. Tako se bodo dela najprej začela na
Lazah, Pod Lazami, Na Lokvi in delu ulice Zapučke. Tu
je že urejen vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija,
električno omrežje, javna razsvetljava in plinifikacija. V
cestnem telesu so položeni tudi telefonski optični kabli.
Dokončna ureditev teh ulic zajema poleg asfaltacije tudi
urejanje pločnikov, odvodnjavanje, zamenjavo poškodovanih robnikov in jaškov. Ta del investicije se bo, tako kot
določa Javni razpis za obnovo in razvoj vasi, na katerem

informativni bilten
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kable, ki bodo napajali novo transformatorsko postajo na
Krožni cesti. Ob zaključku del se bodo tu na novo urejali
pločniki in odvodnjavanje. V sklopu navedenih investicij
je predvideno tudi dokančanje dela Opekarniške ceste in
preplastitev z dokončnim finim slojem asfalta.
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Začela so se pripravjalna dela za izgradnjo druge faze Šempeterskega placa. Dela bodo zaključena približno v letu dni.

je Občina pridobila sredstva, zaključil v letošnjem letu.
Sledila bodo dela na ulicah, kjer bomo predhodno uredili
manjkajočo infrastrukturo. Na delu ulice Zapučke, od
mostu čez Vrtojbico do bivše gostilne Doro, bo potrebno
zgraditi fekalno in meteorno kanalizacijo, obnoviti vodovod, položiti cevi za telefonske optične kable in javno

Zaklučuje se izgradnja tretje faze Vrtojbenske obvoznice. Vrtojbenci
se bomo prometa oddahnili v septembru ko bo obvoznica v celoti
predana namenu.

V okviru projekta urejanja ulic v Vrtojbi bomo
uredili tudi parkirišče in cesto pred stavbo Kulturnega
doma v Vrtojbi. Dela se bodo izvajala v času rekonstrukcije Kulturnega doma in urejanja Mladinskega centra v
Vrtojbi.
Občina Šempeter-Vrtojba je v okviru Javnega
razpisa za obnovo in razvoj vasi Ukrep 323 - razvoj podeželja, ki ga je 27. marca 2009 objavilo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prijavila projekt
»Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi«. Prijava je bila
uspešna. Iz tega naslova je Občina pridobila 231.983,40

Gradnja socialnega centra v Vrtojbi poteka po predvidenih planih.

razsvetljavo. Enak poseg bo potreben v ulici Griči, odsek proti stanovanjski hiši št. 5. Najbolj obsežna dela se
bodo izvajala na Krožni cesti, kjer bo potrebno obnoviti
fekalno kanalizacijo, vgraditi cevi za telefonske optične
kable, javno razsvetljavo in visokonapetostne električne

Dela v prvem nadstropju graščine Coronini so v zaključni fazi

Izgradnja pešpoti-stopnic v naselju Podmark

evrov. Vrednost projekta v celoti znaša 597.892,55 evrov, kar pomeni, da bo občina iz proračuna zagotovila
365.909,15 evrov. Potrebna sredstva so zagotovljena v
proračunu za leto 2010.
Vzporedno z navedenimi deli potekajo priprave in
urejanje tehnične dokumentacije za ureditev pločnikov
in cestišča na ulici Padlih borcev v Šempetru in ulice
Na Pristavi. V ulici Na Pristavi se bo v sklopu izgradnje
čistilne naprave v Vrtojbi najprej zgradila fekalna in meteorna kanalizacija.

Otroško igrišče v Podmarku.

GOSPODARJENJE
Z ZEMLJIŠČI
Občina Šempeter-Vrtojba je v zadnjem mandatnem obdobju uspela odkupiti skupaj 34.954 m2 zemljišč,
za potrebe izgradnje Socialnega centra Vrtojba, ureditev
javne komunalne infrastrukture Na hribu, ureditev kolesarske in traktorske poti na Vrtojbenskem polju. Uspeli
smo odkupiti tudi del kompleksa za potrebe izgradnje
šotorišča s spremljajočo infrastrukturo v Vrtojbi ter suhega zadrževalnika deževnih vod in še nekatera ostala
zemljišča potrebna za razširitev cest in s tem zadovoljiti
ohranitev splošnega javnega interesa.
Prav tako je na podlagi vlog občanov, občina prodala kar nekaj zemljišč, ki pomenijo zaokrožitev parcel
tako, da pripadajo k posamezni stanovanjski hiši lastnika. Izpeljan je bil postopek javnega zbiranja ponudb za
prodajo parcele 9100, v izmeri 2598 m2, k.o. Šempeter, na
kateri že stoji kompleks GATIS-GO in še zadnja parcela
in industrijski coni Smete (parc. št. 9122 k.o. Šempeter, v
izmeri 700 m2), kjer bo družba AMZS začela z izgradnjo
servisno tehnične baze AMZS.
Skupaj je bilo prodanih 8.924 m2 zemljišč.
Občina nadaljuje z aktivnostmi pri odkupu predvidenega protokolarnega objekta Griči 14 v Vrtojbensko
– Biljanskih gričih. Do sedaj je uspela odkupiti in postati
lastnik do deleža, ki predstavlja 78,5% celotnega lastništva. Problem predstavljajo lastniki, ki so ali po podatkih
iz zemljiške knjige živeči v tujini (predvsem Argentina)
ali pa neznanega bivališča.
V tem mandatu je bilo podeljena stavbna pravica
družbi Fin-go in Šanpierju za potrebe izgradnje dovozne
rampe ob večstanovanjskem objektu Fin-go in ob hotelu
Šanpier. Prav tako je bila podeljena stavbna pravica družbi Šanpier za izgradnjo zunanjega požarnega stopnišča
za potrebe izgradnje hotela. V industrijski coni Lavžnik
je občina na podlagi stavbne pravice dovolila družbi
HYPO LEASING d.o.o. izgradnjo in uporabo prometne

infrastrukture (ceste, oporni zid, protihrupne ograje ter
dostop do Trgovskega centra na območju omenjene gospodarske cone.
Na MMP Vrtojba je bila podeljena stavna pravica
družbi U.N.E.S. d.o.o. iz Kopra za potrebe izgradnje objektov in naprav bencinskega servisa.
Sklenjenih je bilo okoli 50 pogodb o ustanovitvi
služnosti za potek bodisi javnega komunalnega omrežja
ali drugih komunalnih vodov za potrebe izgradnje objektov.
V letu 2008 je Občinski svet Občine ŠempeterVrtojba sprejel Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem
ali zakup na podlagi katerega je določil postopek za oddajanje zemljišč v najem ali zakup in merila za določitev
najemnine.
Strokovna sodelavka za gospodarstvo in upravno
pravne zadeve
Regina Dragoljević

POMOČ
GOSPODASTVU
Kljub recesiji v gospodarstvu je občina uspela vsa
leta zagotoviti finančna sredstva za delovanja Primorskega tehnološkega parka, ki nudi podporo mladim podjetnikom. Prav tako vsako leto prispeva za spodbujanje
podjetništva preko Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške.
Vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje
programov in investicij v kmetijstvu.
Novost v letu 2010 pa je tudi dodeljevanje finančnih spodbud podjetnikom za udeležbo na sejmih in razstavah, za kar je bil dne 30.4.2010 objavljen javni razpis,
objavljen v Ur. l. RS št. 34/2010.
Strokovna sodelavka za gospodarstvo in upravno
pravne zadeve
Regina Dragoljević
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Podžupan
Radoš Frančeškin

gospodarstvo

Ureja se tudi tehnična dokumentacija za ureditev
Gramozne ulice v Vrtojbi, dela na tem območju naj bi se
predvidoma zaključila v prvi polovici 2011. Tako bi vlaganja v infrastrukturo v Vrtojbi zaključili. V istem terminu
je predvidena tudi dokončna zamenjava in obnova svetilk
ob pešpoti v naselju Podmark ter zamenjava potratnih
svetilk pred stanovanjskimi bloki v naselju. V Podmarku
bomo predvidoma julija uredili otroško igrišče.

gospodarstvo
informativni bilten
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Primorski tehnološki park letos
praznuje 10. obletnico
Poslovna stavba PTP (foto: Boštjan Mljač)

Primorski tehnološki park je bil ustanovljen pred
desetimi leti, februarja 2000, čeprav aktivnosti za ustanovitev tehnološkega parka segajo daleč nazaj. Leta 1994
so se na pobudo GZS, Območne zbornice za Severno
Primorsko, Mestne občine Nova Gorica in kasneje Občine Šempeter-Vrtojba začele strokovne priprave za prestrukturiranje Mednarodnega mejnega prehoda (MMP)
Vrtojba. Program je poleg vrste logističnih, storitvenih,
informacijskih in finančnih storitev vključeval tudi
tehnološki park kot dejavnik razvoja inovativnih podjetniških pobud z visoko dodano vrednostjo, v katerega bi
pritegnili perspektivne in strokovno visoko usposobljene
kadre. Tehnološki park ni bil zasnovan le kot pomemben
razvojni vzgib prestrukturiranja MMP Vrtojba, ampak
celotne regije. Sočasno so stekli tudi postopki za pridobitev evropskih sredstev čezmejnega programa PHARE
med Slovenijo in Italijo, s katerimi naj bi prestrukturiranje MMP Vrtojba izpeljali.
Sprva dva tehnološka parka
Občina Šempeter-Vrtojba je v sklopu razvojnega
projekta prestrukturiranja MMP Vrtojba v začetku leta
2000 ustanovila Mednarodni tehnološki park Plejade.
Sočasno je kot plod sodelovanja med takratno Politehniko in podjetjem Instrumentation Technologies v regiji
nastal tudi Primorski tehnološki park, ki ga je podprla
Mestna občina Nova Gorica. Namen obeh tehnološki
parkov je bil vzpostaviti produktivno okolje, ki bi s prepletanjem multidisciplinarnega znanja, izkušenj, zamisli,
ljudi in kapitala ustvarjalo sinergije in prispevalo k dvigu
tehnološke ravni v regiji. Zavedanje, da dva tehnološka
parka v istem gospodarskem prostoru ne moreta uspeš-

no zaživeti, je predstavljalo osnovo odločitve o združitvi
moči in leta 2001 pripeljalo do pripojitve Mednarodnega
tehnološkega parka Plejade k Primorskemu tehnološkemu parku. Primorski tehnološki park je tako dobil še bolj
trdne temelje za spodbujanje razvoja inovacij in naprednih podjetij v regiji.
Poslovna stavba za
visokotehnološka podjetja
Tehnološki park je sprva posloval v prostorih takratne Politehnike v Rožni Dolini. Že od samega začetka
pa je park iskal ustrezno rešitev za fizično namestitev. Kot
najprimernejša rešitev se je takrat izkazala obstoječa stavba nekdanje Primex-ove proste cone na območju MMP
Vrtojba, ki pa jo je bilo potrebno preurediti za potrebe
visokotehnoloških podjetij. Prenova je potekala v dveh
fazah. Med septembrom 2003 in novembrom 2005 je bilo
urejenih 2.000 m2 pisarniških površin v prvem nadstropju stavbe, do septembra leta 2007 pa še 5.200 m2 pisarn,
laboratorijev in predavalnic v pritličju ter delavnic v
kletnih prostorih. Financiranje prve faze je bilo zagotovljeno iz evropskih sredstev PHARE CBC Slovenija-Italija,
sredstev Agencije RS za regionalni razvoj ter občin Nova
Gorica in Šempeter-Vrtojba. Druga faza prenove pa je bila
financirana iz evropskih sredstev ESSR, sredstev države v
okviru Ministrstva za gospodarstvo, občin Nova Gorica
in Šempeter-Vrtojba ter Primorskega tehnološkega parka,
ki je za drugi del prenove najel bančno posojilo.

Rezultati

Najbolj zastopane dejavnosti pri članih PTP so iz
področij razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, elektrotehnike in okoljskih tehnologij. V zadnjem
času prihajajo tudi pobude s področja strojništva. Z vidika projektov kar 20 % vseh obstoječih članov razvija
nove tehnologije, izdelke, storitve ali procese s področja
energetike ali okolja, vidnejše pa so zastopana tudi področja razvoja naprednih igralniških tehnologij, navtike
in aeronavtike.
V zadnjih treh letih je tehnološki park pomagal
in svetoval pri ustanovitvi več kot 50 novih visoko teh.
podjetij, nudil pomoč pri oblikovanju podjetniške ideje
več kot 70 posameznikom ali podjetjem, izvedel ali sodeloval pri organizaciji več kot 100 izobraževanj, delavnic, podjetniških natečajev, srečanj, drugih dogodkov
za podjetnike.
Storitve prilagojene mladim
perspektivnim podjetjem
Tehnološki park ponuja storitve, ki jih sooblikujejo redni člani. Med podjetniki je največ zanimanja za
različne oblike financiranja zagona, razvoja in rasti podjetja, zato je tehnološki park v zadnjem obdobju okrepil
storitve s področja pridobivanja nepovratnih virov financiranja, sodelovanje z bankami, poslovnimi angeli in
skladi tveganega kapitala doma in v tujini. Več poudarka
daje park tudi povezavam z drugimi tehnološkimi parki
in inkubatorji v Sloveniji in tujini, s ciljem omogočiti
podjetnikom izmenjavo znanja in izkušenj ter srečanja s
potencialnimi poslovnimi partnerji.
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Mladi inovatorji na obisku pri podjetju Hidrogib d.o.o.

Podjetja od Bovca do Portoroža
Primorski tehnološki park spodbuja nastajanje
novih podjetij na območju od Bovca do Portoroža. Med
člani je sicer največ podjetij iz občin Nova Gorica in
Šempeter-Vrtojba, sledijo podjetja registrirana v obalnih
občinah, v občinah v Vipavski dolini in v Posočju. Nekaj podjetij prihaja tudi iz drugih območji Slovenije, ki v
Primorskem tehnološkem parku iščejo poslovna sodelovanja ali pa ugodno lokacijo za širitev na tuje trge.
Uspeh Primorskega tehnološkega parka ni odvisen
le od učinkovitega in uspešnega dela uprave parka, ampak tudi od sodelovanja in podpore posameznih akterjev
v regiji kot so občine, univerza, uveljavljena podjetja, zagotavljanja skupnih regionalnih ciljev, znanja in podjetniške kulture v regiji ter drugih regionalnih danosti kot
so število prebivalcev, podjetij, izobraževalnih ustanov,
lokacija itd.

www.primorski-tp.s
ptp@primorski-tp.si
Telefon: 05 393 24 50
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– 60 rednih članov, ki
– zaposlujejo približno 250 visoko usposobljenih
kadrov,
– razvijajo več kot 80 novih izdelkov ali storitev,
– imajo zaščitenih 8 patentov in 10 blagovnih
znamk ter
– v l. 2010 načrtujejo približno 25 novih zaposlitev
(strokovnjakov z vsaj univerzitetno izobrazbo s
področij računalništva in informatike, elektrotehnike in strojništva).

gospodarstvo

Družbeniki Primorskega tehnološkega parka so
Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba,
Univerza v Novi Gorici, Iskra Avtoelektrika in Elektro
Primorska. Da so se ustanovitelji in pobudniki tehnološkega parka pravilno odločili dokazujejo rezultati, ki jih
je park skozi desetletje poslovanja dosegal, in jih merimo
s številom nastalih visokotehnoloških podjetij, novih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo, visokokvalificiranih delovnih mest, patentov, modelov in blagovnih znamk. V letih 2000-2010 je Primorski tehnološki
park obravnaval več kot 150 podjetniških pobud, v redno
4-letno članstvo pa sprejel več kot 100 podjetij. Trenutno
ima tehnološki park:

gospodarstvo
informativni bilten
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Regijska razvojna
agencija Severne
Primorske
je v zadnjem obdobju izjemno povečala svojo aktivnost predvsem na področju priprave projektov in obveščanju o razpisih za Evropska sredstva. Ugotovili smo,
da veliko podjetij in posameznikov ni seznanjenih z vsebino razpisov in možnostmi za pridobitev nepovratnih
sredstev EU. Seveda samo obveščanje ni dovolj, zato tudi
brezplačno ob pomoči občin ustanoviteljic, tudi Občine
Šempeter-Vrtojba, svetujemo in pripravljamo projekte za
pridobivanje sredstev EU.
Poleg stalnih projektov, med njimi srečanje med
študenti in podjetji v okviru projekta PONUJAM-PONUJAŠ, znotraj RRA deluje tudi Projektna pisarna, ki je
zadolžena za oblikovanje projektov, ki so primerni za prijavo na različne nacionalne in evropske razpise. Predvidevamo, da bo naša regija v obdobju 2007–2013 pridobila
preko 100 mio nepovratnih sredstev s strani EU.
Občina Šempeter-Vrtojba je kot partner vključena
v različnih lokalnih projektih s širšim regionalnim učinkom in čezmejnimi projekti sodelovanja med Slovenijo in
Italijo, kot so KOLESARSKE POTI v okviru standardnih
projektov Cilj 3, OŽIVLJANJE VODNJAKOV IN KALOV V ČEZMEJNEM OBMOČJU in projekt ureditve
dvorca CORONINI v II. fazi.
V občini Šempeter-Vrtojba je bil na razpisu LAS
jugozahodnega dela severne Primorske programa Leader

prijavljen in uspešen projekt GAS Poletje 2010 v skupni
vrednosti 36.280,00 EUR. Projekt »GAS POLETJE 2010«
se izvaja v letu 2010 za namene družbenih in kulturnih
dogodkov na MMP Vrtojba.
V okviru Informacijske točke Evropske komisije
Europe Direct Nova Gorica nudimo občanom najrazličnejše informacije o EU in redno organiziramo dogodke
in druženje z osnovnošolci in vrtcem, nagradne natečaje,
za splošno javnost pa pripravljamo mesečnik z aktualnimi novicami, razpisi in EU zanimivostmi.
V okviru vstopne točke VEM in Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja smo razdelili skupno
39.393 evrov 47 podjetnikom za potrebe svetovanja in
usposabljanja na področjih financ in investicij, marketinga, IKT, poslovanja podjetij, pridobivanja nepovratnih
sredstev, za razvojne projekte in usposabljanje zaposlenih.
Skupaj s sosednjo Gorico in Gasilskim društvom Šempeter pripravljamo projekt na področju
Civilne zaščite, ki ga bomo prijavili na čezmejni
razpis v septembru. V njem se predvideva pridobitev sredstev za nakup opreme za gasilsko društvo,
organizacija skupnih vaj in poenotenje opreme.
Poleg tega je Občina Šempeter-Vrtojba kot partner uspela
pridobiti projekt ADRIA A na razpisu za strateške projekte Slovenija-Italija. V njem so predvidena sredstva za
začetek načrtovanja urejanja železniške infrastrukture ob
meji. Realizacija sama pa je uvrščena v projekt T.I.P., ki je
še v odobritvi na nadzornem odboru CILJ 3 SLO-ITA.
Rezultati tega razpisa bodo znani jeseni 2010.

V sredo, 7. aprila 2010, je ob 14. uri župan Občine
Šempeter-Vrtojba na bivšem MMP Vrtojba (občinskem
kamionskem terminalu), simbolično predal ključe novih
prostorov (kontejnerjev), namenjenih za vadbo domačima glasbenima skupinama FATSTRIP in KOROMAČ.

Neodvisen.si
dogodek za
odrasle v Občini
Šempeter-Vrojba

Dogodek se je začel s pesmijo kampanje
in video nagovorom predsednika RS dr. Danila
Türka, ki mu je sledil pozdravni nagovor župana
Občine Šempeter-Vrtojba, Dragana Valenčiča.
Na dogodku, ki ga je s humorjem obogatila
Nataša Tič Ralijan - AnaLiza, so o kakovostnem
starševstvu, usklajenosti vzgojnega ravnanja in
postavljanju meja v vzgoji, spregovorili Miha
Kramli, terapevt in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica in Vlasta Nussdorfer, predsednica društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
- Beli obroč Slovenije. Kriminalistični inšpektor
iz PU Nova Gorica, Borut Fortin, je spregovoril o
vlogi policije na področju preventive in zdravljenja
odvisnosti ter reševanja problemov družinskega
nasilja in mladinske kriminalitete. Pogovor je povezoval Robert Friškovec, zaporniški duhovnik.

23

S tem se je delno rešila problematika s stisko prostorov v občini, primernih za vadbo glasbenih skupin.
Trenutno je v občini poskrbljeno za vadbo petih skupin.
»Na čakanju« sta tako ostali še dve skupini, za kateri se bo
postopoma poiskalo rešitev.
Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

Čistilna akcija
Očistimo Slovenijo in
našo občino v enem
dnevu

Organizatorji so se zahvalili vsem prisotnim, ki so napolnili šempetrsko kinodvorano in s
prostovoljnimi prispevki za talisman in priročnik
za odrasle »Tukaj sem« pomagali žrtvam kaznivih
dejanj v okviru društva Beli obroč Slovenije.
Del sredstev, zbranih s prostovoljnimi prispevki, je bil namenjen žrtvam družinskega nasilja
v Občini Šempeter-Vrtojba.
Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

17. aprila 2010 je bila v Sloveniji organizirana največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije.

informativni bilten

V sredo, 10. februarja 2010, je v okviru
družbeno odgovorne kampanje NE-ODVISEN.SI,
v Kuturni dvorani v Šempetru potekal prvi interaktivni dogodek za odrasle.

iz na{e ob~ine

PREDAJA VADBENIH
PROSTOROV – KONTEJNERJEV
ZA MLADE GLASBENE SKUPINE
V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA

iz na{e ob~ine

odobren. Občina bo za ta projekt dobila 231.983,40 € nepovratnih sredstev.

S to investicijo bo Občina dokončno uredila ulice:
odcep Griči, cesto Zapučke, Krožno cesto, cesti Laze in
Podlaze in parkirišče pred Kulturno dvorano in Mladinskim centrom v Vrtojbi.

informativni bilten
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Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

Tudi Občina Šempeter-Vrtojba se je skupaj S številnimi društvi, Civilno zaščito Občine Šempeter-Vrtojba, Prostovoljnim gasilskim društvom Šempeter, prostovoljci in slovensko vojsko vključila v čistilno akcijo v naši
občini. Akciji so se pridružili tudi predstavniki Civilne
zaščite (Sovodnje) iz sosednje Italije, tako da je dobila
čezmejne razsežnosti. Akcije se je udeležilo približno 450
prostovoljcev.
Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

PODPIS POGODBE
ZA IZGRADNJO
MLADINSKEGA
CENTRA V VRTOJBI
Dne, 26. maja 2010, sta župan Dragan Valenčič in
direktor izbranega izvajalca del CPG Nova Gorica, Jože
Brecelj, podpisala POGODBO ZA IZVEDBO OBNOVE
ULIC IN PARKIRIŠČA V VRTOJBI. Občina bo tako začela z nizom investicij, ki bodo sofinancirana z nepovratnimi evropskimi sredstvi.
Občina Šempeter-Vrtojba se je novembra 2009,
prijavila na Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev
iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi iz Programa
Razvoja Podeželja 2007–2013, s projektom »Obnova ulic
in parkirišča v Vrtojbi«, ki je bil konec februarja 2010

VRTOJBI SE OBETA
NOVA PODOBA
Naselje Vrtojba bo v prihodnjih mesecih in letih
dobilo novo podobo. Že jeseni bo zaključena obnova stavbe Kulturnega doma, kjer bo deloval tako kulturni dom
kot Mladinski center, izdelana pa sta tudi idejna projekta
za ureditev centra naselja. Izbrane rešitve bomo vnesli
v Prostorski načrt občine in jih postopno uresničevali v
prihodnjih letih. Vrtojba bo tako dobila pravi center naselja, ki ga danes nima, ugotavljate tako strokovnjaki kot
domačini. V občinski upravi smo izdelavo idejnih rešitev
za center Vrtojbe zaupali domačinoma Nejcu Batističu iz
studia Minimart in Mateju Vinazzi iz A. Studia. Svoje
ideje in načrte sta predstavila tudi na zboru krajanov, ki
je potekal v maju.
Predlog Nejca Batističa center naselja, trg, namenjen druženju in prireditvam, ureja na območju med cerkvijo in stavbo krajevne skupnosti. V ta namen predlaga
preselitev balinišča na novo lokacijo in tudi selitev stavbe
vrtca, na drugo stran ceste, v neposredno bližino šole.
Matej Vinazza pa bi osrednji trg v naselju urejal
na območju nasproti cerkve, kjer bi uredil novo kulturno
dvorano in trgovski center, med njima pa trg namenjen
druženju in organizaciji prireditev.
Skupno obema idejama je, da izhajata iz dejstva,
da je Vrtojba naselje razporejeno vzdolž glavne ulice
devetega septembra in zato nima pravega centra in prav
zaradi prometne glavne ulice je center težko prilagajati
potrebam prireditev ali pešcev. Oba predlagatelja načrtujeta novi center naselja v bližini cerkve, šole in prostorov
krajevne skupnosti, ki že danes funkcionira kot center
dogajanja v naselju in oba predloga predlagata rušitev ob-

Matej Vinazza pa v prvi fazi predlaga odkup objektov ob pokopališču in njihovo rušitev. Na tej lokaciji
naj bi zrasel nov kulturni dom ob njem pa v tretji fazi
poslovno stanovanjski objekt. Med stavbama bi pridobili
trg za druženje in prireditve. Vzdolž pokopališča Vinazza predlaga ureditev zelene površine in postavitev spominskega parka z obeležji. Če Batistič predvideva selitev
vrtca na lokacijo ob šoli, bi ga Vinazza pustil na obstoječi
lokaciji, ob njem pa bi uredil rekreacijske površine in
otroška igrišča, objekt balinišča pa bi preuredil za potrebe društev. V stavbi krajevne skupnosti, ki bi jo obnovil
in dogradil, Vinazza predlaga ureditev gostinske ponudbe in nočitvenih kapacitet. V objektu stare šoli predlaga
poslovno trgovski program, sosednji objekt bi povečal in
ga namenil urejanju novih stanovanj, stavbo trgovine bi
nadgradil in poleg trgovine uredil stanovanjske prostore.
Vse novo urejene objekte bi povezal s promenado.
Domačini, zbrani na zboru krajanov, so oba predloga pohvalili, izrazili pa nekaj pomislekov predvsem v
zvezi s prometno ureditvijo tega območja, saj se bojijo, da
bi kljub novim vsebinam center sameval, če bo tam gost
promet.
Župan Dragan Valenčič, je občanom pojasnil, da
iščemo rešitve, kako promet na tem območju urediti,

Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

UREDITEV MESTNEGA
SREDIŠČA –
ŠEMPETRSKEGA PLACA
Občina je 24. junija 2010 z izbranim izvajalcem del
EUROINVEST GRADNJE d.o.o. Nova Gorica podpisala
POGODBO ZA IZVEDBO UREDITVE MESTNEGA
SREDIŠČA V ŠEMPETRU PRI GORICI – 2. FAZA in
tako začela s tretjo planirano investicijo v občini, ki bo
sofinancirana z nepovratnimi evropskimi sredstvi v
višini 805.859,50 € iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012.
Namen operacije je ureditev mestnega središča
Šempeter pri Gorici z obnovo ulic in Trga Ivana Roba

izboljšati kakovost življenja, ureditev ločenega prometa
kolesarskih, peš- in prometnih poti, bolj urejeno in privlačno mestno jedro, boljša dostopnost in večja varnost
tako prebivalcev kot turistov, kar vodi k višjemu cilju,
povečanju atraktivnosti trga Ivana Roba in objektov v
samem mestnem jedru.
Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

iz na{e ob~ine

mogoče z dvigom dela cestišča, istočasno pa je krajane
pozval naj do konca poletja občinski upravi posredujejo
pripombe in predloge glede ureditve centra Vrtojbe. Strokovnjaki jih bodo pregledali in skušali upoštevati, saj je
glavni cilj Občine center naselja urediti tako, da ga bodo
domačini z veseljem uporabljali.
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jektov ob pokopališču, da bi tam namesto stanovanjskih
stavb zrasle stavbe s kulturno vsebino.
Oba avtorja idejne zasnove centra Vrtojbe sta urejanje območja predvidela v več fazah.
Nejc Batistič v prvi fazi predlaga ureditev trga, ki
ga je predvidel na lokaciji ob cerkvi. Najprej bi preselil
balinišče in odprl prostor ob cerkvi proti novemu trgu.
Tako bi pridobil odprt prostor, ki bi ga od cerkve ločil le
drevored, cerkveno dvorišče bi pridobilo na kvaliteti in
se odprlo, kar je po mnenju snovalca tudi ideja prostora
ob cerkvi. Vrtojba bi tako dobila osrednji trg s parkom. V
drugi fazi predlaga obnovo stavbe krajevne skupnosti, v
tretji selitev vrtca na novo lokacijo ob šoli. V stavbi, ki je
danes namenjena vrtcu pa v četrti fazi predlaga umestitev
kulturnih dejavnosti in otroškega igrišča ob njej. Sledila
bi faza rušitve hiš nasproti cerkve, ob vhodu v šolo in na
tem območju vzpostavitev manjše piazzette, v zadnji fazi
pa bi sledila še ureditev vaškega parka. Batistič predlaga
tudi širitev pokopališča v smeri proti poljem ob vasi in
vzpostavitev prečnih pešpoti, povezav naselja s centrom.
Ob pokopališču bi pridobili tudi nova parkirna mesta.
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V ŠEMPETRU
PREDSTAVILI
PROJEKT
OBNOVLJIVI VIRI
V PRIMORSKIH
OBČINAH
V prostorih občine Šempeter Vrtojba so v juniju
predstavniki Golee-Goriške lokalne energetske agencije
ob prisotnosti predstavnice Službe vlade za razvoj in
evropske zadeve, Nataše Babuder Rumpret in sekretarja
v vladi RS dr. Rada Genoria predstavili projekt Obnovljivi viri energije v Primorskih občinah. Gre za projekt,
sofinanciran iz Švicarskega sklada v okviru Slovenskošvicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji.
Slovenija je prva država med novimi članicami EU, ki bo
izvajala takšen projekt, zato je bilo s strani predstavnikov
države slišati številne pohvale tako Golei kot občinam
tega območja, ki so se potegovali za sredstva Švicarskega
sklada. Predstavitve so se udeležili tudi župani Severnoprimorskih občin, nekatere so namreč že vključene v
projekt.

Znotraj projekta bodo na Primorskem obnovili
tudi 20 dotrajanih kotlovnic. Kotle na kurilno olje bodo v
šolah in vrtcih ter stavbi središča TNP v Trenti zamenjali
kotli na lesno biomaso. Ta sklop investicij je ocenjen na
1,5 mio evrov, uredili pa bodo 20 kotlovnic. Tu bodo iz
švicarskega sklada pokrili 60 % investicij, 40 % bodo prispevale Občine.
V obeh primerih gre za investicije, ki se bodo
obrestovale v manjši porabi javnih sredstev. V primeru
Občine Šempeter-Vrtojba bo Občina s prodajo električne
celo pridobivala sredstva v občinski proračun.
Tretji sklop projekta je namenjem promociji trajnostne rabe energije. V okviru tega dela projekta bodo izobraževali mlade, organizirali delavnice in kvize na temo
obnovljivih virov energije in ravnanja z njimi.
»Gre za zelo pomemben projekt, ki je lahko za
zgled ostalim predelom Slovenije, kako ob pomoči različnih evropskih skladov finacirati uporabo obnovljivih
virov energije in tako prispevati k bolj čistemu okolju,«
je ob predstavitvi navdušen poudaril dr. Rado Genorio.
Evropa daje velik poudarek skrbi za okolje in uvajanju
obnovljivih virov energije zato je za takšne investicije na
voljo veliko finančnih sredstev. Občine se morajo le odločiti katere investicije so prioriteta in pripraviti projekte.
Občine, združene v projektu Obnovljivi viri v Primorskih
občinah, so to znale in sedaj bodo žele prve sadove, je poudaril dr. Rado Genorio.
Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

ŽUPAN DRAGAN
VALENČIČ SPREJEL
MLADE TALENTE
Projekt je v celoti vreden 3,3 mio evrov, začel se je
z uradno predstavitvijo, zaključil pa se bo v letu 2013. V
tem času bodo izvedeni trije sklopi nalog.
Največjo investicijo, v vrednosti nekaj manj kot 1,2
mio evrov, bomo izvajali v občini Šempeter-Vrtojba, kjer
bomo zgradili protihrupno ograjo na trasi hitre ceste od
izhoda Bazara do nekdanjega MMP Vrtojba. Na ograji bo
nameščena fotovoltaična elektrarna moči 167 KW, ki bo
letno proizvedla 183,7 MWh, letni prihodek od prodane
eletrike bo znašal nekaj več kot 65 tisoč evrov. Mednarodni javni razpis za gradnjo protihrupne ograje je bil
že objavljen, predvidoma v juliju naj bi objavili še javni
razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo elektrarne. Dela naj
bi stekla v septembru in oktobru in naj bi bila zaključena
do konca letošnjega leta. Investicijo bo v vrednosti 85 %
pokril Švicarski sklad, ostali del bo poravnala Občina
Šempeter-Vrtojba. V Sloveniji bo to prvi primer takšne
sončne elektrarne.

Tako kot vsako leto, ob zaključku šolskega leta, je
župan Občine Šempeter Vrtojba, Dragan Valenčič, tudi
letos sprejel učence in dijake iz občine, ki so v šolskem
letu dosegali najboljše rezultate na različnih področjih.
Župan je najboljšim učencem, športnikom, umetnikom
čestital in jim zaželel, da bi vsaj tako uspešno kot doslej,
delali tudi v bodoče. Mlade talente so spremljali njihovi
mentorji, trenerji in starši, tisti, ki veliko doprinesejo k
temu, da so mladi lahko uspešni. Župan se je za vloženi
trud in podporo zahvalil tudi njim.
“Talent sam ni dovolj, potrebno je veliko dela,
truda in podpore staršev ter pomoči trenerjev in mentorjev, če želimo, da mladi posegajo po najvišjih mestih”,
je poudaril župan Valenčič, ki je sprejel kar 43 mladih.
Učence, prejemnike zlatih in srebrnih priznanj na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih, športnike,
člane različnih društev in seveda glasbenike. Nekateri so
se sprejema udeležili prvič, drugi se ob številnih uspehih,
ki jih nizajo vsa leta, z županom srečujejo ob zaključku
vsakega šolskega leta.

iz na{e ob~ine
V občini smo ponosni na mlade talente, ponosni
smo na vse tiste, ki se trudijo in dosegajo dobre rezultate
in z njimi se veselimo vsakega uspeha, je učencem zaupal
župan, ki je tudi poudaril, da si odgovorni v vodstvu
občine prizadevajo, da bi mladim omogočili čim boljše
pogoje za delo in uresničitev njihov ciljev. Pomagamo,
kolikor je mogoče, je zatrdil župan Valenčič.
Mladim v občini Šempeter-Vrtojba namenjamo
veliko pozornost. V tem trenutku je v teku investicija v
urejanje Mladinskega centra v Vrtojbi, kjer se bodo mladi lahko zbirali, preživljali prosti čas in razvijali njihove
talente. S pomočjo pri organizaciji Gas poletja v občini
poskrbimo za zdravo zabavo mladih, v načrtu je gradnja

športnega parka v Šempetru, ki bo tudi športnim talentom omogočil še boljše pogoje za treninge.
»Uspešni mladi so gonilo razvoja ne le občine ampak sveta,« je mladim položil na srce župan in jim zaželel,
da bi tudi v prihodnje uživali v tem, kar počnejo in bili
zadovoljni in srečni ob dobrih rezultatih njihovega dela.
»Vi vsi dobro veste, da brez truda ni rezultatov in da trud
prinese tudi veselje,« je zaključil župan, ki je mlade ob tej
priložnosti obdaril s priložnostnimi darili.
Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

TRADICIONALNI KONCERT OBČINE
ŠEMPETER-VRTOJBA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Dan državnosti smo v Občini Šempeter-Vrtojba
tudi letos praznovali s tradicionalnim koncertom pevskih zborov, ki delujejo v občini. Letos smo organizacijo
koncerta zaupali Moškemu pevskemu zboru Šempeter.
Poleg organizatorjev so na prireditvi zapele članice pevskega zbora Društva žena iz Vrtojbe, pevci župnijskega
mešanega pevskega zbora ter mešanega pevskega zbora
Vrtojba in mešanega pevskega zbora Ciril Silič prav tako
iz Vrtojbe. Zbrane je nagovoril župan Dragan Valenčič, ki
ob praznovanju ni mogel mimo, tistega dne glavnega dogodka, nogometne tekme med Slovenijo in Anglijo. Slovenskim nogometašem je kljub porazu proti Angležem
uspelo to, kar v Sloveniji pogosto pogrešamo, združili so
Slovence, je poudaril župan. Slovenci sicer znamo enotno nastopiti. »To smo dokazali tudi pred devetnajstimi
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leti, ko smo se odločili za samostojno državo,« je dodal
Valenčič. A na žalost nas povežejo le prelomni trenutki,
običajno to povezanost pogrešamo. Slovenci države nismo dobili podarjene, zanjo so se borili že partizani v času
druge svetovne vojne, zanjo smo prestajali desetdnevno
vojno po sprejetju temeljne ustavne listine in deklaracije
o neodvisnosti 25. junija 1991. Po osamosvojitvi so nas
čakale mnoge pomembne odločitve in koraki kot npr.
vstop v Evropsko unijo in nato monetarno unijo.V kratkem obodbju smo se uspeli vpisati na zemljevid združene
Evrope in imamo veliko razlogov za ponos, je prepričan
župan Valenčič. Ne le Slovenija kot država tudi Občina
Šempeter-Vrtojba. Kljub težavam in zmanjšanju obsega
finančnih sredstev v proračunu, zaradi nove zakonodaje, uresničujemo zastavljene cilje. Občina je v dobrem
stanju, ni preobremenjena s krediti, uspeli smo pridobiti
veliko evropskih in državnih sredstev, s pomočjo katerih
uresničujemo investicije, je poudaril Valenčič in naštel
nekaj pomembnejših. V teku je gradnja Centra za so-

cialne dejavnosti v Vrtojbi, obnavlja se Kulturni dom v
Vrtojbi, ki bo postal tudi Mladinski center, ureja se infrastruktura v tem naselju. Dvorec Coronini je že dobil novo
podobo, v kratkem bodo stekla dela na Šempetrskem
trgu, investicija je zamujala zaradi pozne objave državnega razpisa, a pogodba z izvajalcem je podpisana. Kmalu
bo vse nared tudi za gradnjo čistilne naprave v Vrtojbi,
svetniki so na junijski seji sprejeli investicijski načrt zanjo, je ponosno našteval župan. Bodimo ponosni na našo
občino in državo, je ob zaključku pozval župan Dragan
Valenčič. Praznovanje Dneva državnosti smo v Občini
Šempeter Vrtojba zaključili na predvečer praznika, ko so
člani OZVVS Veteran Nova Gorica - sekcije ŠempeterVrtojba pripravili tradicionalno kresovanje s kulturnim
programom na Sv. Otu. Tako smo v prijateljskem vzdušju
vstopili v praznični dan.
Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

Tri goriške člane slovenske nogometne reprezentance Valterja Birso in Tima Matavža, oba iz Šempetra,
ter Andreja Komaca iz Nove Gorice smo ob povratku iz
Južne Afrike domačini skupaj s predstavniki občine pričakali na šempetrskem trgu. Topel in navdušen sprejem
je fante tako presenetil, da so ostali skoraj brez besed.
Zato pa so bili glasnejši njihovi navijači, v Šempeter so
prišli iz vseh koncev Goriške in do zadnjega kotička napolnili prizorišče. Malo je dogodkov, ki so na šempetrski
plac, kot mu pravimo domačini, privabili takšno število
obiskovalcev. Nogometaše, domačine, so ljubitelji nogometa pozdravili z bučnim aplavzom, navdušenimi
vzkliki in skandiranjem njihovih imen. Župan Valenčič

som, na svetovnem prvenstvu pa še Američanom in Angležem, je na sprejemu poudaril župan Dragan Valenčič,
ki je prepričan, da je čisto vsak Slovenec spremljal svetovno prvenstvo in navijal za naše nogometaše. Še s toliko
večjim ponosom in navdušenjem smo tekme spremljali
v Občini Šempeter-Vrtojba, saj sta kar dva predstavnika
doma prav med nami, v središču Šempetra in sta svoje
nogometno znanje pridobivala v sosednjih nogometnih
klubih. Valterju Birsi je v Južni Afriki uspelo to, kar so
si vsi navijači čakali, gol na tekmi proti Združenim državam Amerike. Tem fantom, članom slovenske reprezentance se moramo zahvaliti, da so Slovenijo združili in
nas napolnili s pozitivno energijo. Poenotili so Slovenijo

je v imenu občinskega vodstva in občanov Šempetra in
Vrtojbe fantom čestital za njihovo odlično predstavitev
na svetovnem prvenstvu. Ob tej priložnosti je igralcem
in zdravniku slovenske nogometne reprezentance, Vasji
Kruhu, ki je fante spremljal na svetovnem prvenstvu
izročil nogometno žogo z znakom občine in osebnim županovim posvetilom. Občana Občine Šempeter-Vrtojba,
Valter Birsa in Tim Matavž, pa sta prejela tudi županovo
zahvalno plaketo. Pred našimi fanti, pred reprezentanco
majhne Slovenije so se že v kvalifikacijah tresle hlače Ru-

in Slovence in vse to zaradi njihovega tovarištva, medsebojnega razumevanja in usklajenosti. Želimo jim, da
bi še dolgo igrali skupaj, da bi še naprej ostali tako dobri
prijatelji in, da bi tudi v bodoče dosegali odlične uspehe,
ki bodo pripomogli k promociji njih samih in Slovenije,
je na sprejemu tudi poudaril župan Valenčič. »Vi ste nam
prinesli odlične rezultate, mi smo vam, tudi danes, pokazali, da so vaši uspehi tudi naši in, da smo vam hvaležni
za ves trud, ki ste ga vložili v svetovno prvenstvo,« se je
nogometašem zahvalil Valenčič in svoj nagovor zaključil
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PRISRČEN SPREJEM NOGOMETAŠEV
VALTERJA BIRSE IN TIMA MATAVŽA V
ŠEMPETRU PRI GORICI

iz na{e ob~ine
informativni bilten

30

z znanim sloganom »Slovenija gre naprej«. Hitro so mu
pritegnili navijači pod odrom. Fantje, še polni vtisov iz
Južne Afrike in nato toplih sprejemov po prihodu v Slovenijo, so bili bolj redkobesedni, a žareči obrazi so povedali
veliko, pravzaprav vse. V Južni Afriki je bilo naporno, a
lepo, še lepše pa je doma, sploh, če te pričaka tako navdušena množica kot v Šempetru, so bili enotni.
Višja svetovalka za projekte
Anita Manfreda

Naša občina šteje 6367 prebivalcev od tega 1077
starih do 19 let in 1110 starih nad 65 let (podatki za junij
2009, Statistični urad RS). V pomoč občanom, starejšim
od 65 let, invalidnim osebam in drugim, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo, ima Občina Šempeter-Vrtojba organizirano pomoč na domu. Občina omogoča zaposlitev 3 socialnih
oskrbovalk za polni delovni čas in ene za polovični delovni čas. Glede na povpraševanje po teh storitvah tudi ob
sobotah, nedeljah in praznikih je predvidena zaposlitev
še 0,5 oskrbovalke.
Upravičenec do pomoči na domu sam, ali s pomočjo bližnjih, stopi v stik s Centrom za pomoč na
domu – Klas v Novi Gorici (05 335 33 15), Ulica Gradnikove brigade 47, ki izvaja te storitve za Občino Šempeter-Vrtojba. Potrebe po tovrstnih pomočeh se od 18
uporabnikov v letu 2004 povišujejo na 40 uporabnikov v
letu 2009 (povprečno).
Oskrbovalke izvajajo gospodinjsko pomoč (prinos
toplega obroka, nabava živil in priprava enega obroka
hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje
in vzdrževanje spalnice), pomoč pri vzdrževanju osebne
higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (sosedje,
sorodniki, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
družabništvo, ...). Pomoč nudijo enemu ali več članom
gospodinjstva, najpogosteje se povprašuje po pomoči pri
jutranji negi in prinosu ter postrežbi toplega obroka.
Uporabnik, s katerim se sklene pisni dogovor, v
katerem se določi vrsta pomoči, mora del storitve tudi
plačati. Vsekakor je tukaj strošek kosila (toplega obroka),
ki ga po ceni 3,84 EUR pripravijo v Osnovni šoli Ivana
Roba Šempeter pri Gorici in strošek storitve prinosa toplega obroka oz. druge vrste pomoči, ki je od 1. 3. 2010
nespremenjen glede na lansko leto in za uporabnika že
tretje leto ostaja 3,10 EUR na uro.
Cene se vsako leto usklajujejo v okviru Zakona
o socialnem varstvu in Pravilnika o metodologijah cen
za oblikovanje socialno varstvenih storitev. Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz občinskega proračuna
financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50
% ekonomske cene. Občina Šempeter-Vrtojba v letu 2010
subvencionira 82,93 % cene ure pomoči na domu (77,18
% v letu 2008 in 78,71 % v letu 2009 in cena 3,10 EUR za
obe leti), tako da za uporabnika ostane 17,07 % stroškov
ekonomske cene, kar pomeni, 3,10 EUR. Cena je tako
že nekaj časa najnižja na območju občin Upravne enote
Nova Gorica in Ajdovščina, vsekakor pa je odstotek subvencije ekonomske cene v Občini Šempeter-Vrtojba eden
najvišjih v Sloveniji.

Na podlagi predlaganih in sprejetih aktov: Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke,
Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči
v Občini Šempeter–Vrtojba in sklepov o oprostitvah in
dodatnih znižanjih plačilnih razredov za programe vrtca, lahko Občina Šempeter-Vrtojba dodatno (poleg izvrševanja določil drugih predpisov) prispeva ob nekaterih
življenjskih dogodkih in pomaga omiliti stiske, v katerih
se občani lahko znajdejo.
Državljani RS, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v
Sloveniji, so po Zakonu o socialnem varstvu upravičeni
do različnih denarnih socialnih pomoči, za katere lahko
zaprosijo na Centru za socialno delo Nova Gorica (05 330
29 00), Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
V kolikor so državljani RS in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, s stalnim prebivališčem v
Občini Šempeter-Vrtojba, te možnosti že izkoristili oz.
jih koristijo in so kljub temu še vedno v stiski, se lahko
z vložitvijo ustrezne vloge (Glavna pisarna Občine Šempeter-Vrtojba) obrnejo še po dodatno pomoč na Občino
Šempeter-Vrtojba.
Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vseh prihodkih za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge oz.
veljavno odločbo CSD o denarni socialni pomoči ali potrdilo o brezposelnosti, bančne izpise o prometu in stanju
na transakcijskem računu v zadnjih 6 mesecih, odločbo o
odmeri dohodnine oz. odločbo o davku iz dejavnosti in
potrdilo o višini zavarovalne osnove, za preteklo leto za
družinske člane, ki so oddali davčno napoved, potrdilo o
stalnem prebivališču in druga potrdila, ki so odvisna od
okoliščin, zakaj se vloga vlaga (navedeno v vlogi).
Petčlanska Komisija za socialne zadeve Občine
Šempeter-Vrtojba pretežno obravnava vloge za pomoč
pri plačilu položnic za osnovne življenjske potrebe, šolska
kosila in šolske potrebščine. Upravičena pa je lahko tudi
pomoč za plačilo zdravstvenih zavarovanj, dolgotrajnega
zdravljenja ali zdravstvenih pripomočkov, počitniška letovanja za otroke izvedena preko registriranih izvajalcev
počitniških programov za otroke, šole v naravi in drugo.
O upravičenosti in višini pomoči odloča Občinska uprava Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije.
Komisija vsako leto na novo predlaga kriterije za
upravičenost do pomoči, na podlagi analize potreb in dejanskega stanja iz preteklega leta ter v skladu z ustreznimi
predpisi na področju socialnega varstva. V letošnjem letu
so do socialne pomoči upravičeni vlagatelji, katerih mesečni neto dohodek na družinskega člana ne presega 50
% oz. pod določenimi pogoji, 75 % minimalne plače. Socialna pomoč se v tekočem letu lahko določi v višini ene
ali največ dveh minimalnih plač v Republiki Sloveniji na
osnovi upoštevanja vseh dejstev in okoliščin in enotnega
mnenja Komisije.
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Ksenija Ušaj

dru`bene dejavnosti

Socialne pomoči
v Občini
Šempeter-Vrtojba
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Pomoč na domu
v občini
Šempeter-Vrtojba
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Gradnja Socialnega centra Vrtojba
Gradnja Socialnega centra Vrtojba (SCV), ki bo iz dveh delov, Doma starejših občanov in Oskrbovanih stanovanj, poteka sedaj po predvidenem terminskem planu. Zaostanke zaradi dolgotrajnega spomladanskega deževja se je
nadoknadilo z dvoizmenskim delom v zadnjih dveh mesecih. V kratkem se bo začelo z regulacijo Vrtojbice. Pripravlja
se tudi spletna stran www.zic.si in promocijsko gradivo s splošnimi pogoji prodaje Oskrbovanih stanovanj in poslovnih prostorov v objektu Doma starejših občanov.
Posredujemo vam nekaj fotografij, ki so nastale ob spremljanju dosedanje gradnje.
Podžupan in predsednik sveta Zavoda za izgradnjo Centra (ZIC)
Zvonko Mavrič

dru`bene dejavnosti
V soboto, 8. maja 2010, je obiskala Občino
Šempeter-Vrtojba skupina učencev Dopolnilnega pouka slovenskega jezika z učiteljico Melito Osmanagić iz
Sarajeva. Obisk je organizirala profesorica slovenskega
jezika Ernesta Furlan, zaposlena na TŠC Nova Gorica, ki
je nekaj let preživela v Sarajevu, kjer je uspešno delovala
s Slovenskim kulturnim društvom Ivan Cankar iz Sarajeva. Učenci so pripotovali na Goriško v okviru projekta
Spoznavajmo domovino. Pot jih je vodila iz Ljubljane,
kjer jih je sprejel minister za Slovence po svetu, dr. Boštjan Žekš, na Gorenjsko, preko Vršiča in doline Soče do
Kobarida, kjer so si ogledali muzej posvečen I. svetovni

vojni. Zvečer jih je v prostorih naše občine sprejel podžupan Zvonko Mavrič. Učenci so povedali marsikaj o sebi
in o pouku slovenščine, ki poteka vsako soboto dopoldne
po štiri šolske ure v prostorih društva v Sarajevu. Učenci,
pretežno gre za otroke iz mešanih zakonov, so zapeli nekaj slovenskih ljudskih pesmi, recitirali pesmi slovenskih
pesnikov in predstavili potek pouka slovenskega jezika
doma v Sarajevu. Njihovo znanje slovenskega jezika in
poznavanje naše kulture je občudovanja vredno.
Podžupan
Zvonko Mavrič

SLAVNOSTNA PODELITEV
DIPLOMSKIH LISTIN
V petek, 21. maja 2010, je v avli Coroninijevega dvorca v Šempetru potekala slavnostna podelitev diplomskih
listin četrti generaciji diplomantov Višje strokovne šole. Podeljene so bile diplome inženirjem informatike, mehatronike, kmetijstva in krajine.
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OBISK OTROK IZ SARAJEVA
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Prireditve so se udeležili minister za šolstvo in
šport, dr. Igor Lukšič, ter župani in podžupani goriških
občin. Prisotne so pozdravili dr. Igor Lukšič, župan Občine Šempeter-Vrtojba, Dragan Valenčič, podžupanja
MONG, mag. Darinka Kozinc, direktor TŠC, Egon Pipan, in ravnatelj Višje strokovne šole, Miran Saksida.
Prisotnost najvišjih predstavnikov države in lokalne skupnosti potrjuje potrebo po tovrstnih kadrih za

naše gospodarstvo, kakovost, količino opravljenega dela,
pomen in veljavo TŠC Nova Gorica - Višje strokovne šole,
tako na lokalni in državni ravni, kar je tudi v svojem nagovoru poudaril minister dr. Igor Lukšič.
Podžupan
Zvonko Mavrič

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 5. 7. do
16. 7. 2010 organizirala počitniško varstvo, ki bo potekalo
tudi 30. ter 31. 8. 2010. Lani smo, kot prvič, organizirali
samo en teden počitniškega varstva. Veseli smo ugotovili,
da so bili starši in otroci zelo zadovoljni in so nas zapustili z željo, da bi se aktivnosti v naslednjem letu podaljšale
še za kak dodaten teden.
Staršem smo želeli ponuditi cenovno ugoden
(25,00 EUR za en teden) ter zanimiv in raznolik program
za njihove otroke. Aktivnosti so potekale v prostorih OŠ
Ivana Roba Šempeter pri Gorici, kjer so preživljali prosti
čas med družabnimi igrami in zabavnimi športnimi programi, imeli likovne delavnice, plezali na plezalni steni
ob šoli …. V sklopu programa so obiskali razstavo Društva veteranov - Sekcije Šempeter-Vrtojba v zaklonišču
pod Pošto, komaj čakali da obiščejo gasilce v Gasilskem
domu, seznanili so se z veščinami skavtov in lokostrelcev,
ki so jim pripravili zanimiv program, zelo vneto so pekli
in pripravljali pecivo v Centru za dnevne aktivnosti sta-

dru`bene dejavnosti
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rejših, ki so ga z veseljem kasneje tudi pojedli. Obiskali so
prireditveni prostor GAS poletja, ki je bil v jutranjih urah
namenjen samo njim, da so se lahko popeljali z gokarti
in se zabavali na trampolinu in drugi igralih. V avli Coroninijevega dvorca smo vsak konec tedna tudi pripravili
razstavo njihovih počitniških umetnin in foto utrinkov.

dru`bene dejavnosti
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Zaključnega dne so se otroci veselili že na začetku,
ko smo jim povedali, da bodo na vrsti razne vodne igre.
Za spomin na zabaven teden oz. dva pa so otroci dobili
CD s fotografijami, iz katerih je jasno videti, da so se imeli lepo in da jim prav gotovo ni bilo dolgčas.
Občina Šempeter-Vrtojba se tako zahvaljuje za sodelovanje štipendistkam Občine Šempeter-Vrtojba: Luciji Mlinarič, Mojci Batič, Lari Pavlin in Petri Gruden,
ki so kot prostovoljke skupaj z mano, skrbele za varnost
in zabavo otrok, Društvu ekstremnih športov, OZVVS
Veteran - sekciji Šempeter-Vrtojba, Skavtom, Društvu
žena Vrtojba, Društvu žena in deklet Šempeter, Društvu
upokojencev Šempeter in Vrtojba ter Centru za dnevne
aktivnosti starejših, Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Šempeter pri Gorici, Lokostrelskemu društvu Gorica,
Maji Klančič in Majdi Štokelj, Društvu GAS Vrtejba in
Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, in njihovim
kuharicam ter vzgojiteljicam v vrtcu, ki so popazile na
nekaj naših šolarčkov v zgodnjih jutranjih urah pred začetkom počitniškega varstva.
Lepe počitnice še naprej želim vsem.
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Ksenija Ušaj

dru`bene dejavnosti

Razstava del otrok iz vrtca Mavrica, z
naslovom »Svet domišljije«

Predšolski otroci Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, iz vrtca Mavrica - skupina “ Pri Zelenem
škratku”, so v začetku aprila, v avli Coroninijevega dvorca, s pomočjo vzgojiteljice Marije Bizjak in pomočnice
vzgojiteljice Andreje Stantič, pripravili razstavo svojih
izdelkov, ki so bili na ogled 10 dni. Ogledali smo si lahko zares zanimive izdelke malih umetnikov, ki so tako
prinesli »sonce in energijo« v dvorec, sploh ob njihovem
obisku, ko so imeli kratek kulturni program. Veselje je
bilo pokukati v njihovo domišljijo in pogledati svet z njihovimi očmi.

PRI ZELENEM ŠKRATKU RAZMIŠLJAMO:
KAJ JE DOMIŠLJIJA
NASTANE V NAŠI GLAVI.
IZMISLIŠ SI NEKAJ PRAVLJIČNEGA,
ŠKRATOVSKEGA, MAVRIČNEGA IN TO
NAREDIŠ. LAHKO NAPIŠEŠ, NARIŠEŠ, NAREDIŠ,
SE IGRAŠ. IN POTEM TO
OBČUDUJEŠ, SE VESELIŠ IN SE ČUDIŠ.
NAŠA DOMIŠLJIJA JE ZELO BOGATA.
USTVARILI SMO VELIKO LEPIH STVARI.
RADI JIH POKAŽEMO SVOJIM
PRIJATELJEM, ZATO SMO VESELI, DA SMO
JIH LAHKO RAZSTAVILI V DVORCU
KORONINI. TAKO JIH BO LAHKO
OBČUDOVALO VELIKO LJUDI.
ŠPELA, MATEJ, LINA, KAJA, JURE, NIK, LUKA, ANA,
ELIJA, ALEKS, MAŠA, EVA, NINA, MARK, BOR,
ALJAŽ, ZARJA, ELI, BOR, NEJC, LIEN, TEJA
IN VZGOJITELJICI MARIJA IN ANDREJA
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Ksenija Ušaj
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ODPADKI Z VRTOV NE SODIJO V
KONTEJNERJE ZA GOSPODINJSKE
ODPADKE
V času pomladi, ko so se pričele aktivnosti, povezane z urejanjem vrtov in okolice objektov, je bilo opaziti,
da občani odlagajo odpadke z vrtov (veje okrasnega in
sadnega drevja, grmičevje, odrezke živih mej ipd.) v 1,1
m3 kontejnerje, ki so namenjeni odlaganju gospodinjskih
odpadkov, tako da so ti kontejnerji zelo hitro polni in za
gospodinjske odpadke zmanjka prostora.
Za rešitev tega problema se je Občinska uprava
Občine Šempeter-Vrtojba obrnila na izvajalca zbiranja,
odvoza in odlaganja odpadkov na področju občine (Komunala Nova Gorica d.d.) s predlogom, da bi na določene
ekološke otoke dodali 5 m3 kontejnerje za odlaganje biorazgradljivih odpadkov, kamor spadajo tudi vrtni odpadki. Povratna informacija, ki smo jo prejeli, je bila, da so
taki kontejnerji že bili nameščeni na določenih mestih in
da so občani vanje poleg vrtnih odlagali tudi druge odpadke (azbest, gume, kovinske sode s sumljivo vsebino,
akumulatorje in druge kosovne odpadke, ki spadajo v
kategorijo nevarnih odpadkov), zaradi tega se je izkazala
taka rešitev problema za neustrezno.
Občane obveščamo, da obstajata dva načina odlaganja vrtnih odpadkov, ki bosta pripomogla k rešitvi
problema:
1. odvoz vrtnih odpadkov v Zbirni center Lavžnik, ki posluje na dan ponedeljka od 7:00 do 9:30, petka od 14:30
do 17:00 ter na dan sobote od 7:00 do 10:00. Odlaganje
takih odpadkov je v zbirnem centru brezplačno.

2. Druga možnost je, da občani sami naročijo na Komunali Nova Gorica d.d. - tel. št. (05) 335 5300 dovoz in
odvoz 5 m3 kontejnerja. Strošek te storitve je 45,00 €. V
kolikor se za tako rešitev dogovori več družin na določenem območju, se ta strošek na posamezno družino
bistveno zmanjša.

Apeliramo na občane, da se za odlaganje vrtnih
odpadkov poslužujejo enega od zgoraj navedenih načinov in s tem pripomorejo k lepšemu in boljšemu izgledu
občinskega teritorija.
Višji svetovalec za komunalno dejavnost in
gospodarske javne službe
Igor Uršič

del smernic je bil v letu 2009 pridobljen, kljub urgenci pa
smo smernice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki so za izdelavo dopolnjenega osnutka ključne, prejeli šele v maju 2010. Občina je prejela tudi odločbo
Ministrstva za okolje in prostor, da je v postopku priprave
in sprejema Občinskega prostorskega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kar bo zopet nekoliko zavleklo in podražilo postopek.

Občina, predvsem pa občani in investitorji, že več
let nestrpno pričakujejo nov prostorski dokument, katerega priprava se je začela v letu 2005.

Trenutno poteka priprava izvedbenega dela dokumenta in pridobivanje ponudb za izdelavo okoljskega
poročila, potrebnega za celovito presojo vplivov nameravanih posegov na okolje.

Na občinski upravi smo vedno znova v zadregi,
ko je potrebno občanom obrazložiti, čemu po tolikšnem
času prostorski akt še ni sprejet, zato smo se odločili, da
v tem članku poskusimo odgovoriti na pogosta vprašanja
oziroma obrazložiti resnično dolg postopek priprave.
Pa začnimo na začetku in pri izvoru – zakonodaji.
V obdobju od sprejema sedaj veljavnega prostorskega plana občine v letu 2002 so različni zakoni in podzakonski
akti krojili načine in pogoje ter določali različna imena
občinskim prostorskim aktom.
Občinski prostorski plan iz leta 2002 je bil pripravljen na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor.
V letu 2003 je država z novim prostorskim zakonom – Zakonom o urejanju prostora – občinam naložila
izdelavo povsem novih prostorskih aktov, kar je pomenilo glede na predpisane vsebine dokumentov precej strokovnega dela oziroma stroškov za pridobitev strokovnih
podlag in izdelavo aktov. Občina naj bi imela strateški
akt – Strategijo prostorskega razvoja – in izvedbeni akt
– Prostorski red. Občina Šempeter-Vrtojba je postopek
za pripravo strategije opravila do pridobivanja smernic
nosilcev urejanja prostora, pridobila je tudi nekatere strokovne podlage.
V letu 2007 je pričel veljati nov zakon, Zakon o
prostorskem načrtovanju, ki je zopet korenito spremenil
vsebino in način priprave prostorskih aktov občin. Po
novem občine pripravljajo občinske prostorske načrte, ki
vsebujejo tako strateški kot izvedbeni del.
In smo se znova dela lotili skoraj na začetku … in
to konec leta 2007, ko smo to lahko storili, saj smo takrat
dobili večino podzakonskih aktov z natančnejšimi navodili za pripravo dokumentacije (zadnji podzakonski akt je
bil objavljen v novembru 2008).
Lansko pomlad je bil pripravljen osnutek Občinskega prostorskega načrta, ki ga je občinski svet obravnaval na dveh sejah ter potrdil na junijski seji. Občina je
jeseni dokument, dopolnjen skladno s sklepi Občinskega
sveta, poslala na Ministrstvo za okolje in prostor, da bi leto pridobilo smernice nosilcev urejanja prostora. Pretežni

Načrtujemo, da bo dopolnjeni osnutek dokumenta
skupaj z okoljskim poročilom pripravljen v letošnji jeseni.
Oba dokumenta bosta javno razgrnjena, čas javne razgrnitve je tudi obdobje, namenjeno zbiranju pripomb in
mnenj zainteresirane javnosti.
To je torej čas, ko bodo občani in ostali lahko preverili, če in na kakšen način je bila njihova pobuda vključena v dokument ter podali morebitne pripombe.
Čas in kraj javne razgrnitve in javne obravnave, ki
bo organizirana v času javne razgrnitve, bo objavljen v
Uradnem listu, na internetni strani občine in po krajevnih tablah.
Na številne vloge za spremembo namenske rabe,
v večini primerov gre za predloge sprememb kmetijskih
zemljišč v zazidljiva, zaenkrat nismo odgovarjali, saj ocenjujemo, da to pred dokončanjem postopka ni strokovno
in tudi ne korektno. Po zaključku postopka, predvidevamo proti koncu leta, bomo pisno odgovorili na vse vloge
in pobude, ki se nanašajo na Občinski prostorski načrt.
Medtem smo na voljo za ustne informacije o vsebini osnutka dokumenta.
Še nekaj besed o postopku, ki nas čaka po zaključku javne razgrnitve: potrebno se bo opredeliti do vseh podanih pripomb, glede na te opredelitve pripraviti predlog
dokumenta, ta bo zopet romal k vsem nosilcem urejanja
prostora, ki bodo z mnenjem ugotavljali, če so bile pri izdelavi dokumenta njihove smernice ustrezno upoštevane
ter se opredelili tudi glede sprejemljivosti vplivov občinskega načrta na okolje.
Po pridobitvi vseh potrebnih pozitivnih mnenj,
odločbe o sprejemljivosti vplivov občinskega načrta na
okolje in na podlagi izdanega sklepa o usklajenosti Ministrstva za okolje in prostor bo predlog posredovan v obravnavo in sprejem na sejo občinskega sveta, po sprejetju
bo objavljen, veljati bo začel 15. dan po objavi. Zaključek
postopka načrtujemo v začetku leta 2011.
Zunanja sodelavka za urbanizem
Blanka Gaber
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Kot ostale občine v Sloveniji Občina ŠempeterVrtojba vodi postopek priprave in sprejema Občinski
prostorski načrt – tako se bo imenoval prostorski akt, ki
bo nadomestil tako sedanji prostorski plan občine kakor
tudi prostorske ureditvene pogoje za posege v prostor
– imel bo torej tako vlogo strateškega dokumenta kot tudi
povsem izvedbeno funkcijo, saj bo podlaga za izdajanje
gradbenih dovoljenj.

okolje in prostor

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

koledar prireditev
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Koled
pri
Koledar
prireditev

AVGUST 2010

23. – 29. avgust

PLESNO POLETJE
Terpsihora plesni center Šempeter-Vrtojba
(Šempeter pri Gorici)
29. – 29. avgust

DRŽAVNO PRVENSTVO MINIMOTO
SKUTER
Društvo GAS Vrtojba
(prireditveni prostor GAS poletje)
SEPTEMBER 2010
10. – 12. september

PRAZNIK BORELE
Krajevni odbor Vrtojba v sodelovanju s KŠTM ŠempeterVrtojba in društvi
(Vrtojba)
10. september

ROCK BORELA - KONCERT ZA MLADE
Društvo GAS Vrtojba
(prireditveni prostor GAS poletje)
11. september

SLOVENJIA KOLESARI V SKLOPU
PRAZNIKA BORELE
ŠUD Vrtojbica 2001
(start in cilj v Vrtojbi)
11. september

TESTIRANJE TELESNE ZMOGLIJIVOSTI
– HOJA NA 2 km
ŠD Mark
(igrišče Podružnične šole Vrtojba)
11. september

PODPIS LISTINE OB 25. OBLETNICI
POBRATENJA MED KRAJEMA
VRTOJBA IN MEDEA
Občina Šempeter-Vrtojba in Krajevni odbor Vrtojba
(dvorec Coronini)

12. september

POHOD PO POTEH GORIŠKE FRONTE
ŠD Mark, KO - ZB Šempeter
17. ali 18. september

KRAJEVNI PRAZNIK ŠEMPETRA
Krajevni odbor Šempeter
(Kulturna dvorana Šempeter)
17. ali 18. september

LIKOVNA RAZSTAVA OB KRAJEVNEM
PRAZNIKU ŠEMPETRA
Likovno društvo Coronini Šempeter-Vrtojba
(dvorec Coronini)
september

RAZSTAVA ROČNIH DEL
Društvo upokojencev Vrtojba – Hudomušnice
(Vrtojba)
26. september

DRŽAVNO PRVENSTVO SUPERMOTO
Društvo GAS Vrtojba
(prireditveni prostor GAS poletje)
OKTOBER 2010
1. oktober

DAN STAREJŠIH OBČANOV
Društvo upokojencev Šempeter
(Center za dnevne aktivnosti starejših)
2. oktober

MEDNARODNI MOŠKI BALINARSKI
TURNIR
Društvo upokojencev Vrtojba, balinarska sekcija
(balinišče v Vrtojbi)
17. oktober

RAZSTAVA IN PREDAVANJE Z NASLOVOM
OD ZIBKE DO GROBA
Društvo žena in deklet Šempeter
(dvorec Coronini)

TESTIRANJE TELESNE ZMOGLIJIVOSTI
– HOJA NA 2 km
ŠD Mark
(igrišče OŠ Ivana Roba Šempeter)
28. oktober

KRAJEVNI PRAZNIK VRTOJBE
Krajevni odbor Vrtojba
(Kulturna dvorana Vrtojba)
oktober

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

12. november

14. POHOD Z LUČKAMI – KORAK IZ TEME
(dobrodelna prireditev)
Športno društvo Mark Šempeter
(zborno mesto-Gasilski dom Šempeter)
21. november

9. SREČANJE S PRETEKLOSTJO
Društvo Soška fronta
(Športni center Hit)
november

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

NOVEMBER 2010

LIKOVNA RAZSTAVA

1. november

Likovno društvo Coronini Šempeter-Vrtojba
(dvorec Coronini)

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA
MRTVE
KO ZB NOB Šempeter v sodelovanju, MPZ Šempeter,
Društvo upokojencev Šempeter
(Šempeter pri Gorici)
1. november

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA
MRTVE
KO ZB NOB Vrtojba
(Vrtojba)
6. november

KONCERT PEVSKIH ZBOROV – MARTINOV
KONCERT
Mešani pevski zbor Vrtojba
(Kulturna dvorana Vrtojba)
11. november

MARTINOVA FURENGA
Turistično društvo Šempeter-Vrtojba
(Vrtojba-Šempeter)

DECEMBER 2010
19. december

4. KROS VRTOJBENSKO-BILJENSKI GRIČI
DLT Filipides
(Vrtojbensko-Biljenski griči)
december

PRAZNOVANJE DNEVA SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI
Občina Šempeter-Vrtojba
(Kulturna dvorana Šempeter)
december

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

NOVOLETNE PRIREDITVE
KŠTM
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GAS POLETJE SE VRAČA
Člani društva GasVrtejba skupaj z Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladino (KŠTM) Občine Šempeter-Vrtojba ter ob pomoči Občine tudi letos
na prizorišču na območju nekdanjega Mednarodnega
mejnega prehoda Vrtojba pripravljajo niz dogodkov pod
naslovom »Gas poletje 2010«.
Prvič so se za organizacijo Gas poletja odločili
lani. Prireditev je bila odmevna, pritegnila je obiskovalce
iz celotne Goriške in tudi sosednje Italije, skozi vse poletje so našteli okoli 15 tisoč obiskovalcev. Letos so se odločili program nadgraditi.
Uspešno so se skupaj z Občino prijavili na razpis
Lokalne akcijske skupine za jugozahodni del Severne Primorske in pridobili petnajst tisoč evrov iz naslova Leader
programa. V celoti je prireditev ocenjena na okoli 31 tisoč
evrov. Gas poletje se je uradno začelo enajstega junija z
ogledom otvoritvene tekme svetovnega prvenstva in koncertom skupine Mary Rose.
Prireditveni prostor bo letos odprt vsak vikend ob
petkih med 18. in drugo uro zjutraj, ob sobotah med 13.
in drugo uro zjutraj ter ob nedeljah med 18. in 23. uro.
Gas poletje bo tudi letos predvsem v znamenju
glasbe. Do konca julija bo potekal natečaj mladih glasbenih skupin Mladi brez meja. Na razpis, ki je uradno sicer
že zaključen, se je prijavilo okoli 30 skupin iz sosednje
Italije in devet iz Slovenije. V osmih večerih se bodo ločeno pomerile italijanske in slovenske skupine, najboljši po
oceni strokovne žirije in publike se bodo uvrstili v finale,
kjer najboljše tri čakajo bogate nagrade. Poleg tega pa se
bodo lahko publiki predstavili kot predskupine na pomembnejših koncertih, vsak mesec bodo namreč v okviru Gas poletja organizirali en večji koncert. Prvi je že 25.
junija ob zaključku šole z nastopom skupine Kingston bil

zelo uspešen. V juliju pa poteka natečaj Glasbenih skupin
in sicer vsak petek in soboto tako, da en dan nastopajo
Italijanske skupine drugi dan Slovenske. zanimivejši dogodek je SKA REGGAE NIGHT ki bo bo potekal 17. 7.
in kjer bosta nastopili dve skupini in sicer ena iz Italije
in ena iz Slovenije ter DJ. Vzporedno z natečajem poteka
natečaj za oblikovanje plakata za glasbeni dogodek, ki bo
20. avgusta in sicer z nastopom skupine Scuffy Dogs in
Neverend, tako vabimo vse, ki se ukvarjajo z oblikovanjem, da nam posredujejo ideje za oblikovanje plakata,
saj bo zmagovalec tudi nagrajen in plakat uporabljen
za promocijo. Zmagovalca pa bomo razglasili 30. 7. na
finalnem srečanju glasbenega natečaja, kjer bo nastopila
tudi skupina DAN-D. Za največji glasbeni dogodek na
Goriškem pa se pripravlja presenečenje za tradicionalni
koncert ROCK BORELA.
Poleg koncertov je na Gas poletju na voljo tudi
izposoja go-kartov, uporaba igrišča za mali nogomet in
odbojko, manjši del je prirejen za otroke in seveda se
lahko osvežite s hladno pijačo ali sladoledom. V juniju bi
moralo potekati tekmovanje z go-karti, ki pa je žal zaradi
nedokončane steze in zapletov pri organizaciji odpadlo,
tako da se sedaj dogovarjamo za nadomestni datum. V
zadnjih dneh v avgustu pa bo potekalo dvo- ali tri dnevno tekmovanje s skuterji, minimoto, pit bike in tomosi
istočasno pa bo v sodelovanju s plesno šolo Terpsihora
potekal zaključek plesnega poletja in v Hit Šport Centru
festival dalmatinskih klap tako, da bo v koncu avgusta v
Občini Šempeter-Vrtojba zelo pestro.
Vse informacije lahko najdete na spletni strani
društva GAS. www.drustvo-gas.si
Dejan Koglot, KŠTM

dru{tva se
krajevna
odbora
predstavijo
Prva polovica leta je za Krajevni odbor Šempeter
bila zelo delovna. Najprej nas je čakalo sodelovanje pri
izvedbi pustne povorke, ki je kot taka postala že tradicionalna in zelo obiskana. Takoj po tem smo ponovno zavihali rokave in ponudili pomoč pri izvedbi »Očistimo Slovenijo« in seveda našo občino. Tu smo organizatorju pomagali pri sestavi kritičnih mest, oz. točk, ki so označena
kot » divja odlagališča«. Seveda člani KO nismo manjkali
pri samem čiščenju, skupaj z občinsko upravo in županom smo očistili del Šempetra ob meji z Italijo do MMP
Vrtojba. Nadalje smo pričeli s pripravami na 10. jubilejno
srečanje Šempetrov, katero je potekalo v Spietru v Italiji.
Naš Šempeter se je srečanja udeležil z dvema avtobuso-

ma, kar pomeni 100 udeležencev. Tudi letos smo skupaj z
predstavniki društev sestavili seznam udeležencev, ki je
temeljil na delu in pomoči članov društev KO Šempeter.
Seveda se je ob tem pojavilo več kritik pri izboru, vendar
smo s konkretno obrazložitvijo to uskladili. Samo srečanje., ki je bilo 5.6.2010 je bilo zelo dobro organizirano.
Organizator nam je pokazal veliko lepot tega
predela Italije, kjer pa živi tudi veliko število slovensko

govorečih ljudi. Prav tako so bile organizirane športne
aktivnosti in sicer nogomet, balinanje in odbojka. Na
vse tekme smo poslali svoje tekmovalce, kateri so dosegli dobre rezultate in častno zastopali KO, oz. občino
Šempeter - Vrtojba. Po vseh aktivnostih in ogledih je na

srečanju sledilo družabno srečanje. Najprej smo seveda
vsi poklepetali z znanci iz drugih Šempetrov, po tem pa je
sledil ples ob glasbi različnih skupin. Vrnitev domov nas
je čakala med 23. in 24. uro. Večina udeležencev je bila z
srečanjem zadovoljna in že komaj čakajo novo srečanje,
ki bo v Dravogradu, oz. Otiškem vrhu.
Nadalje smo se v KO Šempeter pripravili in tudi
izvedli tradicionalno praznovanje Sv. Peter, kjer prav
tako sodeluje več društev iz občine. Z njimi smo ponovno
pripravili zelo dobro prireditev, ki seveda temelji na etnoloških temeljih. Več o tej prireditvi in drugih aktivnostih
KO Šempeter vam bomo predstavili v naslednji izdaji
biltena.
Predsednik Krajevnega odbora Šempeter
Dominik Hanžič
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V soboto, 10. aprila 2010, se je v dvorani pri »Pavrci« v Vrtojbi odvila že 7. tradicionalna »Vrtejbnska šalamjada«. Na ocenjevanju je sodelovalo 16 salam. Ocenjevanje sta izvajali dve komisiji, tako imenovana strokovna
komisija in komisija z občinstva. Komisiji sta imeli težko
nalogo, saj so vse prispele salame bile enkratne.

Strokovna komisija je prvo mesto podelila salami,
ki jo je pridelal in prinesel na ocenjevanje domačin g.
Alojz Pahor, drugo mesto je osvojila salama, katere so na
ocenjevanje prinesli člani Krajevnega odbora Šempeter,
tretje mesto pa je dobila še ena domača salama, ki jo je
pridelal g. Boris Grosar. Komisija iz občinstva pa je prvo
mesto podelila domačinu g. Jožetu Nemcu, drugo mesto
je osvojil g. Alojz Pahor in tretje mesto pa je šlo v Šempeter, g. Miru Černicu. Prvi trije nagrajenci strokovne
komisije ter prvouvrščeni, ki ga je izbrala komisija iz

občinstva so poleg diplome odnesli domov še spominski kosir. Vsi sodelujoči pa so prejeli zahvalo na sodelovanje za »Vrtejbnski šalamjadi«. Krajevni odbor Vrtojba
vsem sodelujočim še enkrat čestita za okusno pridelane
salame.
Vsi, ki ste se šalamjade udeležili, ste imeli možnost
tudi poskusiti vse letošnje salame, ki smo jih prejeli na
ocenjevanje. Posladkali smo se lahko tudi z odlično pripravljenim pecivom Društva žena Vrtojba, katerim se zahvaljujemo za pomoč. Vsi, ki ste se nam pridružili, veste,
da smo se potrudili pri organizaciji in v imenu Krajevnega odbora Vrtojba vam obljubljam, da se bo ta tradicija
tudi nadaljevala.
Predsednik Krajevnega odbora Vrtojba
Valter Faganelj

dru{tva se
krajevna
odbora
predstavijo

25. OBLETNICA POBRATENJA MED
KRAJEMA VRTOJBA IN MEDEA

Letos praznujemo 25. obletnico
pobratenja med krajema Vrtojbo in
Medeo in hkrati 5. obletnico pobratenja
med občinama Medea in Šempeter-Vrtojba. V počastitev tega dogodka sta v
Medei, 8. maja 2010, župana obeh občin
obnovila dane zaobljube in podpisala
listino ob obletnici pobratenja.
Srečanja v Medei so se udeležili
tudi učenci Podružnične osnovne šole
iz Vrtojbe in nekatera društva. V sklopu
praznovanja je bilo organizirano tudi že
tradicionalno nedeljsko kolesarjenje v
Medeo, ki se vsako leto odvija v okviru
praznika »Pozdrav pomladi« v mesecu
maju.
V naši občini bomo obletnico
počastili v mesecu septembru 2010, v
Vrtojbi ob Prazniku borele.
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ŽE 60 LET V SLUŽBI LJUDSTVA
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Šempeter
pri Gorici letos praznujemo okrogli jubilej, 60 let nesebičnega in požrtvovalnega delovanja. Gasilsko društvo
je bilo ustanovljeno 27. februarja 1950. Od naših predhodnikov, ustanoviteljev gasilskega društva in poznejših
operativcev, ter članov smo dobili v dar veliko in humano
srce, ki se nikdar ni in se tudi ne bo ustrašilo pomagati sočloveku v nesreči. Kot tedanji zagnanci, ki so tako rekoč
goloroki priskočili na pomoč pomoči potrebnim, tako se
sedaj tudi mi danes, nesebično odzovemo slehernemu
klicu na pomoč. Našim veteranom, občinama, delovnim
organizacijam, ter vsem občankam in občanom hočemo
dokazati, da smo vredni njihovega zaupanja.
Nekaj besed moramo spregovoriti tudi o ljudeh,
o njihovi vsestranski aktivnosti in zavednosti. Naj bo
vozilo še tako dobro in vrhunsko brez usposobljenih in
delavnih ljudi ne more samo gasiti požara. Gasilci smo
tisti, ki moramo ob vsakem trenutku vedeti, kaj je potrebno poprijeti v roke in s čim bomo najbolj omilili škodo,
katero povzroča rdeči petelin ali druge naravne nesreče.
Operativna gasilska enota tako predstavlja srce našega
društva. V vseh teh letih je operativna enota posredovala
na številnih intervencijah, kjer je pokazala svojo izurjenost, strokovno usposobljenost in tehnično opremljenost.
V povprečju letno opravimo med 50 in 60 intervencij. Po
kategoriji gasilske organizacije smo razporejeni v četrto
kategorijo in smo osrednja gasilska enota v Občini Šempeter-Vrtojba in Občini Renče-Vogrsko. Veseli pa smo, da
znata občini prisluhniti našim potrebam.
V društvu dajemo velik poudarek tudi skrbi za
dobro opremljenost in izobraževanje ter usposabljanje

članov, saj le tako lahko kakovostno opravljamo svoje
poslanstvo.
Poleg dobrih operativcev pa imamo v društvu tudi
marljive članice in veterane, ki so vedno pri roki, ko jih
potrebujemo. Veliko časa pa posvečamo tudi skrbi za
podmladek, trenutno imamo 25 mladih, bodočih gasilcev, ki znanje nabirajo v okviru gasilskega krožka.
Praznovanje 60. obletnice Prostovoljnega gasilskega društva Šempeter pri Gorici smo obeležili v soboto, 19.
junija 2010. Ob 17. uri je po šempetrskih ulicah potekala
gasilska parada z 250 udeleženci in 38 gasilskimi vozili.
V paradi so sodelovala gasilska društva iz Gasilske zveze
Nova Gorica-Šempeter, Gasilske zveze Goriške, gasilci iz
JZGRD Gasilske enote Nova Gorica in ZGRD Sežana,
PGD Podnanos, PGD Kobarid, PGD Komen, PGD Pobegi- Čežarji, PGD Postojna DVD Voždovac, pripadniki
Civilne zaščite Občine Šempeter-Vrtojba, Civilne zaščite
Občine Renče-Vogrsko in Civilne zaščite Občine Gorica
– IT. Ob 18. uri pa je sledil adrenalinski prelet ultralahkih
letal.

bodo tako postali vidno in trajno zaznamovani kot prijatelji gasilskega društva in trajno zapisani v zgodovino
gasilstva.

dru{tva se predstavijo

Nato je v šotoru pri gasilskem domu sledila slavnostna seja z nagovorom predsednika PGD Šempeter
pri Gorici, g. Klavdija Lasiča, sledil je pozdravni govor
župana Občine Šempeter-Vrtojba, g. Dragana Valenčiča
in župana Občine Renče-Vogrsko, g. Aleša Bucika, ter nagovor člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in
predsednika Sveta Severno Primorske regije, g. Bogdana
Žorža.
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Na slavnostni seji pa smo podelili tudi zahvale,
priznanja in odlikovanja.

Na slavnostni seji smo prevzeli in razvili tudi nov
gasilski prapor, na katerem smo upodobili Coroninijev
dvorec. Na vsaki strani dvorca pa stojita gasilca, ki ponazarjata povezavo s preteklostjo, na katero so gasilci
ponosni in napredek v požarnem varstvu. V vogalih prapora so lipovi listi, ki ponazarjajo slovenstvo. Kot je v gasilstvu običaj pa so vsi donatorji, ki so pripevali sredstva
za nov gasilski prapor nanj pripeli spominske trakove ter

Ob 20.30 uri pa je sledil še zabavni program, katerega je gasilsko društvo organiziralo skupaj z Občino
Šempeter-Vrtojba, ki je zabavni del občinskega praznika
prenesla v predpočitniški čas. Najprej je bila na vrsti kratka monokomedija »Ko te zgrabi kriza srednjih let« z Erikom Vidmarjem, potem pa sta nas pozno v noč zabavala
KORADO & BRENDI. Ves trud članov PGD Šempeter
pri Gorici, ki smo se trudili, da je prireditev uspela, je bil
poplačan z velikim obiskom kljub temu, da nam je vreme
malce nagajalo.

dru{tva se predstavijo
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Ob 60-letnici smo v društvu izdali tudi posebno brošuro, kjer smo predstavili našo dejavnost.
Začela pa je delovati tudi nova spletna stran prostovoljnega gasilskega društva. Na spletni strani lahko
najdete koristne informacije o društvu.
Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran
www.pgd-sempeter.si.

Kot vsako leto je tudi letos Društvo žena in deklet
Šempeter pripravilo pomladno srečanje v počastitev materinskega dneva. Obiskovalce so v nedeljo, 21. marca,
pred vhodom v Dvorec Coronini pozdravili veliki šopki
rdečih nageljnov z rožmarinom in roženkravtom, v avli
so Podokničarji igrali lepe slovenske melodije, šopki vijolic in vrtnic pa so bili namenjeni za darilo materam.

ne in njihove zanimive zgodbe. Ena izmed takih družin
vrtnarjev je družina Mervic, katere slike iz dužinske zapuščine so bile med prireditvijo na ogled na panojih.
Pozornost je gospa Šturm posvetila tudi gojenju
velikocvetne vijolice za rezanje, poznane pod imenom
»viola da Parma« oz. kasneje »viola odorata da Udine«, ki
so jo zlasti med obema vojnama množično gojili šempe-
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Cvetje v Šempetru

V pozdravnem nagovoru je župan, Dragan Valenčič, pokazal navdušenje nad »Ušajevo vijolico«, ki je
ni poznal. Povedal je, da ga veseli vsaka domača proizvodnja cvetja, saj ni prav, da je edini dobavitelj cvetja
Nizozemska, ko pa smo v zgodovini imeli to pridelavo že
doma. V čestitki ženam in mamam je pohvalil društvo
in hvaležno sprejel dragoceni šopek vijolic, darilo zadnje
gojiteljice tega cvetja, 88–letne Ušajeve Danice, in šopek
odnesel svoji mami.
Prireditev je bila posvečena pridelovanju cvetja v
Šempetru. Gospa Antonija Šturm je obiskovalce popeljala na začetke vrtnarstva, od časa, ko je imel posest grof
Coronini in so nekateri šempeterci pri njem vrtnarili, pa
do danes, ko proizvodnja cvetja še zaokroži marsikateri
družinski proračun. Šempeterski vrtnarji so se kmalu
razdelili na pridelovalce zelenjave in pridelovalce cvetja.
Prvi so bili pomembni pri oskrbi mesta Gorice s sezonsko
zelenjavo, pri čemer je pomembno vlogo odigrala borela.
Drugi so za šopke gojili predvsem vijolice in krizanteme,
za na gredo mačehe in marjetice, za v lonec pa primule in
ciklame. Na kratko so bile predstavljene vrtnarske druži-

terski vrtnarji. Že prej, v času Avstroogrske, je vijolica v
šopkih potovala na Dunaj in celo v Sankt Petersbug, med
vojnama pa je bil center veleprodaje Trst.
Zaključek prireditve je prinesel pohvalo, da proizvodnja cvetja ostaja, oziroma se vrača v Šempeter in začudenje, da so iz javnosti izginili rdeči nageljni, rožmarin
in roženkravt in se jih bomo kmalu spominjali samo še v
pesmih in na vezeninah.
Društvo žena in deklet Šempeter
Darinka Andlovic, predsednica
Foto: Erika Čermelj
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Društvo žena Vrtojba
Po lanskem uspešnem zaključku leta si članice
Društva žena Vrtojba tudi v letošnjem letu nismo vzele
veliko časa za predah. Že v mesecu januarju smo se začele pripravljati na veliko pustovanje v občini, ki je bilo
13. 2. 2010. Po tehtnem premisleku, kako bi kar najbolje
predstavile Vrtojbo, smo se odločile, da bomo strašila.
Želele smo predstaviti problematiko, ki vedno bolj pesti
vrtojbenske kmete. Pritožujejo se namreč, da imajo njihove njive na Vrtojbenskem polju vse več nezaželenih
obiskovalcev, ki si lastijo njihove pridelke. Naša ideja je
bila dobro nagrajena, saj smo na pustovanju v Šempetru
med številnimi skupinami zasedle drugo mesto. To nam
pomeni veliko, saj je bil naš trud pri izdelavi kostumov
poplačan. Naslednji dan smo se udeležile tudi velikega
pustnega rajanja v Sovodnjah v sosednji Italiji. Tudi tam
smo bile deležne velikega aplavza publike in pohval.
Konec marca smo za materinski dan pripravile
že tradicionalno proslavo, posvečeno vsem materam
v Vrtojbi. V bogatem kulturnem programu so sodelovale članice našega pevskega zbora Društva žena Vrtojba
pod vodstvom Gregorja Špačala in otroški in mladinski
pevski zbor v spremljavi orkestra pod vodstvom Mojce
Maver Podbersič. Program sta oblikovali Martina Mrak
in Ivica Peric. Organizacijo prireditve smo pod vodstvom
predsednice Društva žena Vrtojba, Stanke Ferfolja, odlično izvedle članice žena. Program je povezovala Bogomila Medvešček, lik none pa je upodobila Ida Mermolja.

Po zaključku smo številne obiskovalce počastile s tradicionalnimi jedmi in vsi skupaj smo nazdravili z domačo
kapljico na še veliko skupnih praznovanj ob tej priliki.
Prireditev so nam pomagali izvesti podjetje Peloz, Pekarna Brumat, Copigraf in KŠTM.

V mesecu aprilu je naš pevski zbor nastopil v Lučeniku in v Vrtojbi. Na predstavitvi knjige z naslovom
»Miti, fiabe e leggende del Friuli storico«.
Z našimi sladkimi dobrotami smo sodelovale na
Šalamjadi. Nekaj dni kasneje smo organizirale delavnico,
na kateri smo izdelovale punčke iz cunj. Delavnica je bila
zelo dobro obiskana. Še posebno vesele smo bile, da so se
nam pridružile tudi mlajše vaščanke in želimo si, da bi

V mesecu maju smo zopet nadele naša pustna oblačila – »strašila« in se udeležile sprevoda strašil v Medei
v Italiji na že tradicionalnem prazniku strašil.
V soboto, 22. 5. 2010, smo bile na prijateljskem
obisku v Hodišah v sosednji Avstriji. Skupaj z domačini
smo preživele lep dan. Dopoldne smo si skupaj ogledali
mesto Celovec in okolico, v popoldanskem času pa smo
v kulturnem programu poleg domačinov nastopile tudi
članice našega pevskega zbora. Polne novih vtisov smo se
v nočnih urah vrnile zadovoljne domov v Vrtojbo.
Naše poročilo aktivnosti tokrat zaključujemo s
predstavitvijo DVD-ja z naslovom Vpra’šte našo nono, ki
je bilo konec maja v
dvorani kulturnega
doma Vrtojba. Na
prireditvi smo si
skupaj premierno
ogledali film, ki je
nastajal kar dobro
leto dni v produkciji podjetja VIDEO
PRO v sodelovanju
z našim društvom.
Skozi vse leto
smo obudili šege in navade, se poveselili na vaških praznovanjih, oblekli mašno in kmečko nošo, pripravili tradicionalne jedi po receptih naše none, zapeli ljudske pesmi
in zaplesali, vse pa podkrepili z domačo besedo. DVD-je
smo razmnožili in jih poklonili Vrtojbencem, da si bodo
lahko ogledali, kako so živeli v vasi nekoč. Članice smo
bile deležne številnih pohval, kar nam daje novih moči za
nadaljnje delo.
Društvo žena Vrtojba
Stanka Ferfolja, predsednica

Župnija Šempeter pri Gorici je junija ob župnijskem prazniku sv. Petra izdala in založila novo, zajetno
delo, ki nosi naslov Župnija Šempeter pri Gorici skozi
stoletja. Knjiga je nastala izpod peresa zgodovinarjev
mag. Vojka Pavlina in mag. Renata Podbersiča ter umetnostne zgodovinarke dr. Monike Osvald pod uredniškim
vodstvom zgodovinarke in umetnostne zgodovinarke,
prof. Mateje Poljšak Furlan. Jezikovni pregled besedila
je opravila dr. Darinka Verdonik, oblikovanje knjige pa
je bilo zaupano odličnemu mlademu oblikovalcu Blažu
Erzetiču, ki je poskrbel tudi za grafično realizacijo.
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Nova knjiga
Župnija
Šempeter pri
Gorici skozi
stoletja
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postale naše članice. Delavnica je lep primer, kako lahko
odpadne materiale in ostanke porabimo v koristne namene.
Kako še lahko poskrbimo za čisto okolje, smo dokazale na vseslovenski čistilni akciji. Prijetno s koristnim
je bilo naše geslo, ko smo družno pobirale smeti na trim
stezi in okolici.

Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja je prvo
monografsko delo o župniji, katere nastanek sega v čas
srednjega veka. Natančen čas nastanka je vprašljiv. Da pa
je v kraju obstajala cerkev, posvečena sv. Petru, prvaku
apostolov, posredno priča že njegova prva omemba okoli
leta 1200. S knjigo smo želeli čim zanesljiveje predstaviti
pomembne dogodke, dejstva in osebe iz zgodovine župnije
sv. Petra od začetka, ko je obsegala precej večji teritorij, pa
vse do današnjih dni. Prav tako smo na podlagi različnih
virov poskušali rekonstruirati podobo sakralnih objektov in njihove opreme, ki so bili v župniji, in jih umestiti v
kontekst ostalega ohranjenega umetnostnozgodovinske-
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ga patrimonija goriškega območja. Knjiga na 236 straneh
nedvomno prinaša veliko novega in marsikatera tu zapisana ugotovitev prerašča lokalne okvire. Konec koncev je
bila župnija sv. Petra ena pomembnejših na tem območju,
kjer se že stoletja prepletajo različne kulture in narodi. To
dokazujejo tudi številni ugledni duhovniki, ki so tu delovali, njihovo delo pa je pomembno sooblikovalo ne samo
goriški temveč tudi širši slovenski prostor.
Precej drobcev o teh tematikah je bilo na različnih mestih že objavljenih, vendar celovitega strokovnega
pregleda, kot omenjeno, do danes še ni bilo napisanega,
tako da so monografija in znanstveni prispevki resnično
pionirsko delo odkrivanja in raziskovanja obstoječih objavljenih oziroma znanih virov pa tudi drugih tako pisnih kot ustnih do sedaj še neobjavljenih in neraziskanih
zgodovinskih virov. Iz tega sledi, da so morali avtorji,
mag. Vojko Pavlin, mag. Renato Podbersič ter dr. Monika
Osvald, levji delež zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja šele raziskati. Prenekateri izsledki so
tako v tej publikaciji prvič predstavljeni.

loži morda manj znane besede in v besedilih uporabljene
strokovne termine. Vsi članki so opremljeni z natančnim
znanstvenim aparatom in obsežno bibliografijo, tako da
predstavljajo odlično izhodišče tudi za nadaljnje raziskovanje. Nenazadnje, nova spoznanja odpirajo nova
vprašanja, morebitne vrzeli pa kličejo po nadaljevanju in
dodatnem dokrajevanju.
Seveda pa knjiga Župnija Šempeter pri Gorici skozi
stoletja, s katero je bila zapolnjena temna lisa poznava-

Pri tem pa gre poudariti, da ne gre za suhoparno
zgodovinsko oziroma umetnostno zgodovinsko študijo,
saj iz besedil diha življenje ljudi, ki so tekom stoletij sooblikovali podobo župnije in življenja v kraju. Zasnova
knjige je obsežna, saj avtorji osrednje dogajanje umeščajo
v širše zgodovinske kontekste in družbeno-gospodarska,
politična ter kulturna dogajanja. Vsebina je razdeljena v
tri večje tematske dele (Župnija sv. Petra v Šempetru pri
Gorici od nastanka do druge polovice 18. stoletja, Župnija Šempeter v zadnjih dvesto letih in Župnijska cerkev
sv. Petra v Šempetru pri Gorici), ki pa so vsebinsko tesno
povezani in omogočajo bralcu, da začuti izreden pomen
šempetrske župnije, tako v zgodovinskem pogledu, kot
z vidika notranjega življenja župnije in dekanije. Pregled čez skoraj 900 let dolgo obdobje ob tem, da je bila
velika večina ključnega pisnega gradiva iz župnijskega
arhiva med prvo svetovno vojno uničena, je že sam na
sebi nezanemarljiv in hvalevreden prispevek. Poleg tega
vsebino zaokroža bogat dokumentarni del, ki prinaša zanimive sezname vseh danes znanih dušnih pastirjev, ki
so tu delovali oziroma duhovnih poklicev, ki so iz župnije
izhajali. Vsebino zaokroža še pojmovnik, ki bralcu raz-

nja cerkvene zgodovine na tem občutljivem obmejnem
območju, ne vsebuje samo strokovnih besedil. Veliko
truda je bilo vloženega tudi v iskanje čim zanimivejšega
slikovnega gradiva, ki med drugim prinaša arhivske fotografije, zemljevide, obstoječe portrete pomembnih mož,
faksimile pomembnejših ohranjenih dokumentov, reprodukcije umetniških del in nenazadnje najnovejše fotografije župnijske cerkve ter njene opreme, ki publikacijo
približujejo tudi širši javnosti.
Nastala knjiga, s katero ohranjamo spomin na dragoceno dediščino, je tako bogata zakladnica ohranjenih
pisanih, risanih, tiskanih, fotografiranih ali kako drugače zapisanih dokumentov, ki so poročevalci časa, v katerem so nastali. Preko njih in z njimi nam je omogočen
pogled v preteklost in dogodke, ki so mnogokrat osnova
za razumevanje sedanjosti.

informativni bilten

52

Knjigo lahko kupite na Župnijskem uradu v Šempetru pri Gorici.
Mateja Poljšak Furlan

Na predvečer kulturnega praznika so se v Vrtojbi
zbrali pevci različnih generacij na prireditvi z naslovom
Ta pesem je zate, ki je povezala kulturo in dobrodelnost.
Na koncertu so se s pesmijo predstavili solisti Anja Šinigoj, Tamara Ušaj Bizjak in Marko Pavlin, otroški pevski
zbor podružnične OŠ Vrtojba, cerkveni otroški zbor
župnije Vrtojba, MePZ Vrtojba ter organizator koncerta,
MePZ Ciril Silič Vrtojba. Glasbeni del se je prepletal s poezijo Toneta Pavčka, ki jo je izbrala in prebrala ga. Branka
Žižmond.
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Ta pesem je zate

Namen koncerta je bilo zbiranje sredstev za nakup
elektrostimulatorja, ki se uporablja pri fizioterapiji v Varstveno delovnem centru Nova Gorica. O delu in pomenu
Centra je poslušalcem spregovorila njegova direktorica,
ga. Tea Leban. Polna dvorana je ob koncu navdušeno zaploskala pevskemu nastopu njihovih varovancev.

Organizatorji bi se želeli zahvaliti vsem, ki so
kakor koli pripomogli k pripravi in izvedbi koncerta,
predvsem pa res številnim poslušalcem, ki so prispevali
denar za nakup naprave za rehabilitacijo oseb s hudimi
poškodbami glave in gibalnega aparata.
MePZ Ciril Silič Vrtojba
Bogdan Mugerli, tajnik
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Vsak kraj ima svojo zgodovino, ki jo pomagajo
soustvarjati organizacije, društva, podjetja in ljudje, ki
v njem živijo in delajo. Tako tudi naše Turistično društvo dodaja kamenčke v mozaik zgodovine naše občine
že celih 10 let. Ustanovljeno je bilo leta 2000 S tedanjim
predsednikom, Sergijem Koglotom, vmes je bilo še nekaj
zamenjav, najdlje in to do letošnjega leta pa je društvo
uspešno vodil Anton Praznik. V sodelovanju z aktivnimi
člani in seveda z Marjanom Veliščkom je bilo v njihovih
letih delovanja izvedenih veliko zanimivih akcij in prireditev, ki so postale že tradicionalne.
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V društvu delujejo ljudje, ki jim je zelo pomemben
videz Občine Šempeter-Vrtojba in dobro počutje turistov,
ki se tukaj ustavijo ali pa samo peljejo mimo. Seveda pa
ne moremo pozabiti prireditev, ki se vrstijo čez celo leto.
Pripravam in organizaciji teh je namenjeno ogromnega
časa in prostovoljnega dela naših članov. Marsikatere
akcije ali prireditve seveda ne bi mogli speljati brez pomoči, ki smo jo vedno dobili od naše občine, krajevnih
odborov in nekaterih društev v naši občini. Vse, kar je
bilo v zadnjih letih narejenega na razvoju, gre pa še posebna pohvala Antonu Prazniku in Marjanu Veliščku. Z
veliko truda, ki sta ga vložila v društvo, sta ohranila tudi
stare tradicije naše občine, kot je postavitev mlajev, »Martinova furenga« in še bi lahko naštevali. Po dolgih letih
sta bila pobudnika in spet oživela Pustovanje v Šempetru,
ne smemo pozabiti tudi akcije Ogledalo mojega okolja, ki
poteka skupaj s TD Nova Gorica in TD Solkan, pa tudi na
lepo čisto občino nista pozabila, vsako leto je potekala čistilna akcija, in še bi lahko naštevali….. Res veliko svojega prostega časa in idej sta Toni in Marjan vložila v našo
občino in gre res velika zahvala njima in vsem ostalim
članom, ki so jim pri vseh prireditvah pomagala.
Alenka Brankovič, kot nova predsednica od marca
letošnjega leta sem pripravljena nadaljevati začrtano pot
društva. Zahvaljujem se vsem članom za podporo pri
imenovanju. Vsi projekti in celotno delovanje društva
so usmerjeni v pospeševanje razvoja turizma, bogatitev

in dopolnjevanje turistične ponudbe, informacijsko dejavnost, promocijo turizma v najširšem pomenu besede,
okoljevarstvene dejavnosti in širitev znanja in pomena
turistične dejavnosti med mladimi. Ponosni smo na delo
ustanoviteljev in rezultate naših predhodnikov, ter smo
jim hvaležni za njihov prispevek k razvoju turistične dejavnosti v naši občini. Vedno obstajajo priložnosti za še
kakovostnejše delo in obsežnejši program. Glede na okoliščine, v katerih je turistično društvo delovalo v zadnjih
nekaj letih, smo delali dobro in storili veliko. Sicer pa to
oceno prepuščam drugim.

Društvo, ki se ukvarja s turizmom in promocijo, bi
moralo biti prisotno ob vseh praznovanjih in prireditvah
na našem območju, ki imajo vsaj malo turistične vsebine. Speljali smo že nekaj prireditev in sicer udeležili
smo se Vseslovenske čistilne akcije in skupaj z občino in
ostalimi društvi v občini izvedli zelo pozitivno. Zahvaliti se moramo tudi donatorjem, koordinatorju čistilne
akcije, kakor tudi Biotehniški šoli Šempeter, ki nam je
omogočila, da smo imeli na njihovem dvorišču zaključek akcije s prigrizkom. Na predvečer prvega maja smo
tudi postavljali mlaje, in sicer v Šempetru na »placu« in
ogledali smo si dvigovanje mlaja na »placu« v Vrtojbi, pri
okrepčevalnici »Joco« v Vrtojbi. Na prošnjo društva alfistov iz Gorjanskega na Krasu, ki vsako leto organizirajo
karavano avtomobilov znamke Alfa, smo jim pripravili
postanek v Šempetru. Bili so ljudje tudi izven Slovenije od
Italije, Avstrije, Hrvaške in jih s pogostitvijo in lepim pozdravom sprejeli… Ne moremo pozabiti, da naše društvo
tudi sodeluje pri prireditvah, ki so v juniju in sicer tradicionalno srečanje Šempetrov in praznovanje Sv. Petra na

Turistično društvo Šempeter-Vrtojba
Alenka Brankovič, predsednica

»Ob vhodu v našo občino si želimo, da obiskovalec dobi občutek,
da prihaja v turistični kraj in da mu to daje
dinamičen, svež in vabljiv vtis in hkrati dobro počutje tudi občanom.«

NAŠA OBČINA LEPA IN CVETOČA
Turistično društvo Občine Šempeter-Vrtojba v sodelovanju z Občino letos organizira tekmovanje
NAŠ KRAJ – LEP IN GOSTOLJUBEN. Podoba kraja, v katerem prebivamo bo z vašo pomočjo še
lepša in privlačnejša, zato vas vabimo, da se v tekmovanje vključite v čim večjem številu.
Nagradna akcija se prične 1. 8. 2010 in zaključi 15. 9. 2010.
Izbrali bomo najlepše urejen:
vrt, balkon, okolico stanovanjskih hiš…….
Prijavnico pošljite do 15.08.2010 na naslov:
Turistično društvo Občine Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 4, 5290 Šempeter pri Gorici
oziroma na mail td.sempeter.vrtojba@gmail.com
s pripisom »Naša Občina lepa in cvetoča«.

Vse dodatne informacije lahko dobite na zgornjem e-naslovu ali na GSM 041 387 602 Alenka Brankovič
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Ker je vsakemu izmed nas prijetno bivati v urejenem okolju, smo se vključili v projekt Moja dežela, lepa in
gostoljubna. Lepo urejen kraj pritegne tudi obiskovalce,
ki se za krajši ali daljši čas pomudijo v njem. Namen bo
spodbuditi krajane k urejenosti lastnega bivalnega okolja
in s tem tudi k urejenosti in privlačnosti kraja. Ocenjevali
bi izgled individualnih hiš, izložb, starejših obnovljenih

hiš, stanovanjskih blokov, balkonov stanovanjskih blokov, najvidnejše napredke in splošne prispevke k urejenosti v naši občini. Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo
najdete v biltenu. Naš namen je izključno storiti nekaj,
da nam bo vsem lepše. Ne smemo pa veliko kritizirati,
saj je pri nas tudi obilo lepega in prav je, da to še posebej
izpostavimo.
Prizadevali si bomo za sodelovanje z društvi in
drugimi akterji, katerih delovanje sega na področje turizma in promocije občine. Trudimo se delovati po svojih
močeh in se zahvaljujem vsem prizadevnim članicam in
članom TD, ker brez njihovega dela in podpore ne uspemo izpeljevati načrtovanih nalog. Naši cilji so visoki in
upamo, da jih bomo tudi dosegli, kljub pomanjkanju
denarja. Prav zaradi tega bomo v društvu razmišljali o
kakšni pridobitni dejavnosti.
Članom naj povem, da nas letos čaka še eno lepo
praznovanje – deseta obletnica društva, na kar seveda
ne bomo pozabili. Istočasno bi pa vse občane povabila,
da se nam pridružijo v Turističnem društvu predvsem
s svojimi idejami, ki so vedno dobrodošle. Našo občino
želimo predstaviti tako Sloveniji kot tudi tujini, zato kar
postanite član in se bomo skupaj lepo imeli.
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placu. Letos pa tudi ne gre brez nogometne »euforije« in
smo tudi v vaši občini priredili sprejem naših najboljših
nogometašev Valterja Birse in Tima Matavža v sodelovanju z Občino. Tako da je bilo v treh mesecih mojega
mandata že veliko prireditev in mislim, da bodo še v
letošnjem letu…..
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Tako velike prireditve, ki so Vrtojbo predstavile
tudi izven slovenskih meja, kot tudi lokalna društvena
srečanja, koncerti, šport, avtomobilizem, imajo svoje
mesto na spletni strani, ki je namenjena temu, da bi nič
ne utonilo v pozabo.

www.vrtojba.net
Po petih letih delovanja
prenovljena, pomlajena in še
bolj privlačna
Zgodilo se je daljnega leta 2005, ko je luč medmrežja zagledala še ena Vrtojba. Ideja se je porodila Vrtejbncu Tomažu Petarinu, ki že od prvega dne skrbi, da
je stran vedno ažurna. Seveda bi brez strokovne pomoči
Erazma Simsiča vse skupaj ostalo le pri ideji.
Na spletni strani, ki so jo že mnogi vzeli za svojo,
so objavljeni vsi dogodki v Vrtojbi, ki so se zgodili v zadnjih petih letih. Fotogalerije so vedno bolj bogate, dopolnjene tudi z video vsebinami. Vedno več vrtojbenskih
društev objavlja svoje prispevke o njihovem delovanju
tudi izven občine.
Vendar pa bi brez pridnih Vrtojbencev in Vrtojbenk ne bilo o čem pisati. Zahvala gre vsem, ki imajo
vedno veliko energije in idej, da se v Vrtojbi vedno kaj
dogaja.

Ob peti obletnici delovanja si Vrtojba.net zasluži
novo, modernejšo in preglednejšo podobo. Dodana je
možnost komentiranja člankov in enostavno pošiljanje
fotografij prijateljem preko e-pošte; ostaja pa uporabna
mailing lista, ki skrbi, da smo vedno pravočasno obveščeni o vseh prihajajočih dogodkih.

Vsi lepo vabljeni k ogledu!

pr ijav nica
Naša Občina lepa in cvetoča

Želim sodelovati v akciji (ustrezno obkroži)
1. vrt

2. balkon

3. okolica hiše

IME IN PRIIMEK
NASLOV
KONTAKTNA OSEBA (TEL. ŠT., GSM, E-NASLOV)
Kraj in datum:

Podpis:

S prijavnico dovoljujem, da se osebni podatki uporabijo izključno za potrebe akcije.

Društvo rejcev islandskih konj Slovenije je na letnem občnem zboru Anji Debori Iesse, kot edini v Sloveniji, podelilo naziv:
ŠPORTNA JAHALKA LETA 2009
Naša tekmovalka Anja je tako že tretje leto najuspešnejša tekmovalka z islandskimi konji v Sloveniji, saj je laskavi NAZIV prejela že tretje leto zapored za odlične
rezultate pri športnem jahanju v A in B kategoriji.
V letu 2009 je:

• 16 krat prejela oceno 5,5 ali višjo, v svetovnem pokalu World Ranking v
•
•
•
•
•

tujini in slovenskem državnem prvenstvu.
13 krat napredovala na World Ranking lestvici na tekmah v tujini.
17 krat stala na zmagovitih stopničkah in osvojila 1 bronasto, 6 srebrnih in
10 zlatih odličij.
na Svetovnem prvenstvu v Švici je kot debitantka odlično nastopila in v
disciplini T2 Tölt dosegla absolutno 39 mesto oz. 7 mesto med mladimi
jahači, v disciplini F1 Five gait pa 28 mesto oz. 7 mesto med mladimi jahači.
je dvakratna DRŽAVNA PRVAKINJA v disciplinah F2 B, V2 B.
konec lanskega leta je bila uvrščena na naslednja mesta na lestvici svetovnega pokala -World Ranking:
KOMBINACIJA – štirihod, WorldRanking 242. mesto 6.072 točk
FEIF WR 2009
224. mesto 5.860 točk
T1 s Sölvijem, WorldRanking
404. mesto 5.697 točk
V1 s Sölvijem, WorldRanking
210. mesto 6.187 točk
FEIF WR 2009
285. mesto 5.800 točk
T2 z Vinurjem, WorldRanking
190. mesto 5.957 točk
FEIF WR 2009
141. mesto 5.920 točk
F1 z Vinurjem, WorldRanking
219. mesto 5.700 točk
FEIF WR 2009
134. mesto 5.765 točk
in je absolutno najvišje uvrščena slovenska tekmovalka in edina, ki je bila kdaj koli uvrščena na petih tekmovalnih lestvicah.
Predsednik kluba
Peter Vilhar

Anja z konjem Vinurjem
v galopu na Svetovnem
prvenstvu 2009 v Švici, kjer
je kot članica Slovenske
nacionalne ekipe zastopala
tudi Konjeniški klub
PARTIDO in OBČINO
ŠEMPETER-VRTOJBA
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USPEŠNA TEKMOVALNA SEZONA TUDI V LETU 2009
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Šempeterski Konjeniški klub PARTIDA
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ŠEMPETER PRI GORICI, NOVO
PLEZALNO SREDIŠČE SLOVENIJE
Deš organiziral prvo tekmo za DP v športem plezanju na Goriškem

Društvo ekstremnih športov (DEŠ), ki je leta
2005 otvorilo prvo umetno plezalno steno na Goriškem in jo nato zaradi velikega zanimanja dve leti
kasneje tudi razširilo na skupno 200 m2 plezalnih
površin, je 29. maja 2010 v sodelovanju s Komisijo za
športno plezanje organiziralo prvo tekmo za Državno Prvenstvo v športnem plezanju (disciplina težavnost) za mlajše kategorije. Tekme se je udeležilo 96
mladih plezalcev s starši in trenerji. Sledijo še tekme
za DP v Grosupljem, Šmartnem pri Litiji, Kranju ter
Tržiču.
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Prva tekma DP na DEŠEVI plezalni steni v Šempetru

DEKLICE PRECEJ IZENAČENE, FANTJE
TEŽJE DO VRHA
Po demostraciji smeri, ki jo za tekmovalce preplezata postavljalca smeri, se je ob 10. uri pričelo tekmovanje
za najmlajše plezalce – cicibanke in cicibane. V smer se
je podalo 24 deklic, od katerih jih je kar 17 doseglo vrh
in se uvrstilo v drugi krog tekmovanja. Dečki pa so imeli
težave tik pod vrhom. Te je uspelo premagati 6 finalistov.
Po prvem delu tekmovanja so finaliste pospremili v izolacijo, postavljalca smeri pa sta pripravila novo smer za
drugi krog tekmovanja. Tokrat so cicibanke in cicibani
finalisti plezali smer brez predhodne demnostracije, imeli so le 6 minut časa za ogled. Pri deklicah sta si prvo meso
delili Janja Garnbret in Tjaša Slemenšek, obe iz Šaleškega
AO. Med cicibani je najvišje priplezal Luka Drolc in ŠPO
Kamnik. Po podelitvi priznanj in kolanj se je pričelo tekmovanje za mlajše dečke in deklice, ki tekmujejo samo
v enem krogu, izjema je superfinale, če pride do delitve
prvih mest. Vendar na prvi tekmi DP to še ni bilo potrebno. Precej zahtevni smeri sta določili zmagovalce že v
prvem krogu: pri mlajših dečkih je iz rok župana Občine
Šempeter Vrtojba, Dragana Valenčiča, kolajno in plaketo
prejel Anže Peharc iz ŠPO Tržič, pri deklicah pa je slavila
Brina Pirc iz ŠPO Rašica.

Cicibanke si pred finalom ogledujejo tekmo

GLADKO DO VRHA IN NAPREJ
Za nemoten potek tekmovanja je skrbela ekipa
organizatorja z 20 imi prostovoljci, ki so pričeli redna
srečanja dober mesec in pol pred samo tekmo. Pravilnik
Komisije za športno plezanje strogo določa potek tekmovanja in osebje, ki ga mora organizator priskrebeti: vodjo
tekmovanja, glavnega sodnika, sodnika smeri, postavljal-

Zmagovalci prejemajo plaketo in kolanjo iz rok župana Dragana
Valenčiča

V Pragi na Češkem je od 21. do 23. maja 2010 potekalo že 7. Evropsko prvenstvo JKA karateja za otroke in
mladino do 17 let. V organizaciji Zveze JKA Češke se je
v Pragi zbralo kar 16 držav: Anglija, Belorusija, Bosna in
Hercegovina, Češka, Danska, Francija, Litva, Madžarska,
Nemčija, Norveška, Poljska, Rusija, Srbija, Škotska, Ukrajina in Slovenija. Skupno se je na prvenstvu pomerilo preko 600 mladih tekmovalcev.

dru{tva se predstavijo

Karateisti
dvakrat bronasti
na Evropskem
mladinskem
prvenstvu

ca smeri, varovalce, video tehnika, računalniškega operaterja, osebo tranzitne in izolacijske cone ter zdravnika ali
usposobljenega zdravstvenega delavca. Vodja tekmovanja
Darko Šuligoj je več kot uspešno krmilil med zahtevami
KŠP in svojim teamom. Zadovoljstvo z izpeljano tekmo
so izrazili tako obiskovalci – starši in trenerji otrok, sodniki, kot tudi otroci sami, ki smo jim s pomočjo pokroviteljev ob koncu tekmovanja izročili simbolična darilca.
Društvo ekstremnih športov ostaja pri svojem poslanstvu
širjenju športnega plezanja in športa kot prave alternative, ki poleg očitnih koristi za zadravje promovira tudi
vrednote, kot so vztrajnost, skupinsko delo, strpnost in
solidarnost.
FOTOGRAFIJE avtor: David Tončič

Zadovoljni team organizatorja z županom Draganom Valenčičem
ob uspešni izvedbi tekme (avtor: Tina Cotič)

Evropskega mladinskega prvenstva se je letos
prvič udeležila tudi Zveza klubov JKA Slovenije. Našo
reprezentanco so sestavljali perspektivni tekmovalci in
tekmovalke iz petih karate klubov, med katerimi sta bila
tudi Matic Kobal in Matevž Cijan iz Karate društva Sakura Šempeter pri Gorici.

V soboto, 22. maja 2010, so se na Evropskem prvenstvu odvijala tekmovanja v posameznih kategorijah
v katah in prostih borbah. Naši mladi karateisti so se
lepo izkazali, veliko veselje v slovenskem taboru pa je
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Z nastopom reprezentance Zveze klubov JKA Slovenije na letošnjem Evropskem mladinskem prvenstvu
smo zelo zadovoljni, saj se je od osemnajstih slovenskih
tekmovalcev kljub močni konkurenci kar dvanajst tekmovalcev prebilo v finale, poleg dveh bronastih medalj
pa so osvojili tudi dve četrti mesti. Iskrene čestitke vsem
nastopajočim!

povzročila Koprčanka Gloria Švetak, ki je osvojila 3. mesto v prostih borbah. Uspešna sta bila tudi člana Karate
društva Sakura: Matic Kobal je po preboju v finalni krog
osvojil 8. mesto v katah posamezno, Matevž Cijan pa se je
uvrstil na 9.-17. mesto, prav tako v katah posamezno.

1. Pokalni turnir
JKA karateja 2010
Karate društvo Sakura iz Šempetra pri Gorici je v
sodelovanju z Zvezo klubov JKA Slovenije v nedeljo, 7. 2.
2010, organiziralo 1. Pokalni turnir JKA karateja 2010.
Turnir se je odvijal v HIT Športnem centru, udeležili pa
so se ga karateisti iz 14 slovenskih in italijanskih karate
klubov.
Naslednji dan so potekala ekipna tekmovanja v
katah in prostih borbah. Tudi tokrat smo doživeli veliko
odličnih slovenskih uvrstitev, vrhunec pa je bila druga
bronasta medalja za Slovenijo, ki so jo v ekipnih prostih
borbah osvojile Deborah Matešič, Kim Hrvatin in Gloria
Švetak iz Kopra.

dru{tva se predstavijo
Med 190 tekmovalci, ki so se pomerili v disciplinah
kata in kumite, so se člani Karate društva Sakura odlično
odrezali in dosegli naslednje rezultate:
Haris Kolakovič - 4. mesto (malčki kata C),
Ivan Arjun Lukman - 5. mesto (malčki kata B),
Katarina Štekar - 4. mesto (mlajše deklice kata B),
Jasmin Bašič - 5.-8. mesto (mlajši dečki kata C),
Lukas Kranjc - 5.-8. mesto (mlajši dečki kata B),
Vid Suban - 4. mesto (mlajši dečki kata A),
Luka Beltram - 9.-15. mesto (starejši dečki kata B),
Jure Malič - 9.-15. mesto (starejši dečki kata B),
Matevž Cian - 2. mesto (starejši dečki kata A),
Blaž Rojc - 5.-8. mesto (starejši dečki kata A),
Matic Kobal - 1. mesto (kadeti kata A),
Irvin Dindič - 9.-10. mesto (mladinci kata A),
Sebastjan Vidič - 5.-8. mesto (člani kumite).
Najboljši tekmovalci po kategorijah so prejeli
medalje in diplome, najboljši klubi pa tudi pokale.
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Za nami je že enajst tednov navadnega leta 2010. In
tudi devetnajst opravljenih prireditev iz našega programa
dejavnosti. Naši člani – pa tudi nečlani – so občudovali
lepote naših krajev in krajev zahodne sosede. Obiskali
smo Dolenjsko, Gorenjsko, južno Primorsko ter Italijo do
Verone. Tokrat ni manjkalo snežnobelih zimskih motivov, jutranjega bleščanja sreža na drevesih pa prvih znanilcev pomladi. Popolnoma uresničili pa smo naš glavni
namen – gremo v naravo, naužijmo se svežega zraku,
naberimo si energijo za premagovanje težav prihodnjih
dni. Z drugimi udeleženci si izmenjamo dobre izkušnje,
povemo, kaj smo doživeli, odkar smo se zadnjič srečali in
takoj nam je, čeprav turoben, prijetnejši dan.
Za nami je tudi redni letni občni zbor društva.
Pregledali smo uresničevanje vsakoletnih planov, finančno poslovanje in načrte za prihodnje obdobje. Delo
in prizadevanja dosedanjih izvoljenih predstavnikov
društva so dobili zelo dobro oceno. Moram povedati,
da ni vedno lahko zadovoljiti želje v okviru možnosti, ki
jih ima društvo pri svojem delovanju. Za prizadevnost
smo se zahvalili dvema dosedanjima članoma odbora, ki
nista mogla več sodelovati, sicer pa je novoizvoljeni odbor ponovno prevzel nalogo, da bo vlekel naprej ta težki
društveni voz.

Pohvala je veljala tudi za člane, ki kot redarji prizadevno opravijo službo na prireditvah v organizaciji
Občine Šempeter-Vrtojba ter na drugih, tudi mednarodnih. Zadnja med njimi je bila organizacija Posoškega
maratona, ki ga je po slovenskem prostoru pripravilo
naše Športno društvo Mark, po Italiji pa Gruppo marciatori Gorizia. Sponzorja tega maratona sta bili tudi Občini
Šempeter-Vrtojba ter Mestna občina Nova Gorica.
V aprilu smo se udeležili akcije za čisto Slovenijo.
Sicer pa na vsakoletni taki akciji v občini odločilno prispevamo k njeni čisti okolici. Čistimo namreč za nemarneži, ki odpadke odmetavajo, na čistilni akciji pa jih ne
vidimo.
V prihodnje ne bomo spali na lovorikah, saj imamo zgoščen program, ki ga bomo morali uspešno uresničevati.
Športno društvo Mark
Silvo Kokot, predsednik
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Plesno poletje šempetrskega plesnega centra Terpsihora bo v času od 22. do 28. avgusta 2010 že osmič zapovrstjo odprlo svoja vrata ljubiteljem plesa in plesalcem,
ki želijo izpopolniti svoje plesno znanje.
Program se odvija v prostorih Srednje biotehniške
šole in Osnovne šole Ivana Roba v Šempetru pri Gorici.
Tudi letos pričakujemo dober odziv udeležencev, ki prihajajo iz vse Slovenije in iz tujine.
Plesno izpopolnjevanje je namenjeno vsem – začetnikom kot tudi tistim z dobrim plesnim predznanjem
in profesionalnim plesalcem.
Pestra izbira plesnih tehnik, izjemno strokovni in
uveljavljeni domači in tuji plesni pedagogi, krasni prostori, neposredna bližina nočitvenih kapacitet in jedilnice,

gostoljubnost, naklonjenost in prijaznost uslužbencev
šole in dijaškega doma, zanimivi večerni plesni dogodki,
stalna neposredna dostopnost vsakršnih informacij v t.i.
»info točki«, so elementi, ki zagotavljajo kvalitetno plesno
izobraževanje, prijetno bivanje in prisrčno medsebojno
druženje.
Prizadevamo si ponujati vedno le najboljše in
zagotavljamo strokovnost na področju izbire izobraževalnega kadra, ki ga vedno označujejo domača in mednarodna priznanost, akademska strokovnost in modra
priljubljenost.
Predsednica plesnega centra Terpsihora
Jasmina Bremec

Program delavnic
Balet I – II

Maruša Vidmar (Slovenija)

Repertoar klasičnega baleta

Maruša Vidmar (Slovenija)

Modern II – III

Nastja Bremec (Slovenija)

Moderna tehnika – Limon II – III

Joe Alegado (ZDA)

Hip Hop II – III

Michal Rynia (Poljska)

Hip Hop I

Pawel Kokowski (Poljska)

Sodobna plesna tehnika II

Marko Urbanek (Slovenija)

Modern/Sodobna tehnika I

Daša Grgič (Italija)

Salsa solo, salsa pari II

Alfredo Torres (Bolgarija)

Orientalski ples I - II

Aziza (Italija)

Gibalno - gledališka delavnica

Luca Quaia (Italija)

Plesno gibalna terapija (del. za gibalno ovirane osebe)

Katja Bucik (Slovenija)

Plesna vzgoja za otroke od 7 do 9 let

Daša Grgič (Italija)

Predšolski plesni program

Primož Barle (Slovenija)

GAS Poletje
UVOD V PLESNO POLETJE

Latino plesni večer

Sreda
25. 8. 2010 ob 21.30

Vrt HIT Restavracije Mark Šempeter pri Gorici

Orient in Latino večer z gosti
Aziza, Simona Minisini in Alfredo Torres

DJ JOSE DE CUBA
Četrtek
12. 8. 2010 ob 20.30

GAS Poletje
POZDRAV PLESNEMU POLETJU
TERPSIHORA Plesni center Šempeter-Vrtojba in
M&N Dance Company
Plesna predstava

“Destination Unknown / Destinacija
Neznano”
Koreografija: Nastja Bremec, Michal Rynia
Ples: Kaja Silič, Mara Rogelja, Kristina Šinigoj,
Karin Demšar, Danej Seljak, Anisa Kete,
Tjaša Bucik, Mojca Maurič, Veronika
Petrovčič, Emili Bizjak, Martina Grmek
Ponedeljek
23. 8. 2010 ob 21.15

Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici
Center Plesa Maribor
Plesna predstava

Četrtek
26. 8. 2010 ob/ob 21.15

Dvorišče Biotehniške šole Šempeter pri Gorici

Večer v družbi vseh udeležencev
projekcija fotografij Plesnega
Poletja 2010
Petek
27. 8. 2010 ob 21.15

Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici

Predstavitev gibalno-gledališke
delavnice
Mentor: Luca Quaia
Sobota
28. 8. 2010 ob 19.00

Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici

»Odmev barvitih ritmov«
Zaključna produkcija Plesno Poletje

“Sprejmeš izziv”
Koreografija: Maja Logar, Maja Arzenšek, Ajda Pfifer
Ples: Maja Logar, Maja Arzenšek, Ajda Pfifer,
Katarina Barbara Kavčič, Jure Masten,
Matevž Dobaj, Marko Urbanek
Glasba: Marko Urbanek in Sašo Sandič

INFO
TEL: 00386 31 300773
e-mail: terpsihora.plesniklub@gmail.com
www.plesnopoletje.com
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Četrtek
12. 8. 2010 ob 21.30

65

informativni bilten

Večerne predstave

dru{tva se predstavijo

Del naše zgodovine je tudi bivša država Jugoslavija, ljudje in njen vodja Josip Broz – Tito. Kaj in kakšen je
bil v tem članku ne želim komentirati.
Hočem le povedati, da se nas je nekaj motoristov
iz Šempetra, dne 25. 5. 2010 – dan mladosti, odločilo
organizirati izlet v rojstni kraj Tita - Kumrovec. Veliko
vas ta kraj v hrvaškem Zagorju dobro pozna, zato vam ga
ne bi podrobneje opisoval. Meni in vsem udeležencem je
pokrajina in sama vas Kumrovec zelo pri srcu. Prav tako
so bili vsi tisti, ki so bili prvič, nekoliko začudeni ob urejenosti muzeja.
Kakšna je bila pot, ki smo jo tega dne pričeli v
Šempetru?
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IZLET V KUMROVEC

DAN MLADOSTI
25. maj 2010
Zgodovinarji, ki bodo v prihodnosti sodili,
o našem času, bodo rekli:
kako čudno je bilo to obdobje,
ko levo ni bilo levo, desno ni bilo desno,
in center ni bil na sredini.

Ob 7. uri smo se dobili na Policijski postaji v Šempetru. Tu smo se dogovorili o trasi potovanja, nakar je
sledila kavica v lokalu Tarantela. Ob 8. uri so na trgu »zaropotali konji«, s katerimi smo se odpeljali po avtocesti do
Dramelj. Od tu nas je pot vodila preko Olimij do Bistrice
ob Sotli, kjer smo prečkali mejo. Kontrola dokumentov,
brez posebnosti. Prihod v Kumrovec okoli 11.30 ure, v čas
potovanja je seveda vštet tudi čas »pitja konjev«.

Lepa misel modreca, ki opisuje, kaj bodo rekli zgodovinarji o naši zgodovini. Sprašujem sem, kaj modrujemo mi o naši bivši zgodovini. Mnenja so različna, kar je
prav. Vsak pa se naj ob tem zaveda, da so našo zgodovino,
temelj našega življenja, pisali ljudje, ki jim je ta domovina
nekaj pomenila in so za njo nekaj dali.

Na parkirnem prostoru obvezna menjava majic,
ki so bile natiskane za to priložnost. Tako opremljeni
smo vstopili v vas. Na vhodu nas je takoj opazil snemalec
HTV, ki je posnel nekaj kadrov in vprašanje od kje prihajamo. Seznanili smo ga, da iz Šempetra pri Gorici. Po tem
je sledilo slikanje pri spomeniku. Ob tem se nam je takoj

cesto, vožnja za dušo. Tudi ta del poti in vožnja nam ni
delala problemov.
V Šempeter na »Kampo« smo prispeli ob 19.30
uri. Tu nas je pričakala velika skupina naših občanov, ki
je prav tako kot mi praznovala »dan mladosti«. S strani
podžupana g. Mavriča je sledila dobrodošlica, z naše strani, pa mu je bila predana štafeta mladosti. Po pozdravu
in krajšem opisu potovanja župana g. Valenčiča, nam je
zapela skupina pevcev, nakar je sledilo prijetno druženje. Seveda smo bili deležni tudi pogostitve, za katero so
poskrbeli organizatorji, oz. Duško s pasuljem, Marjan s
pršutom in Stane s pijačo. Kdaj smo se vračali domov, pa
pustimo za drugič.

dru{tva se predstavijo

postavilo vprašanje, kdo nas bo slikal. In glej ga zlomka,
pred spomenikom dve pionirki (ena iz Turčije, druga iz
Sarajeva), katere nagovorimo in že smo bili v pozi fotografiranja. Po tem delu je sledil ogled muzeja.

Ob 13.30 uri smo ponovno pognali konje do Bistrice ob Sotli, oz. do občinske zgradbe, kjer nas je pričakal
župan g. Jožef Pregrad in dir. uprave gospa Ana Bercko.
Seznanila sta nas z občino Bistrica ob Sotli in pogostila
s pijačo. Po tem je sledil počitek, oz. kosilo v bližnji gostilni.

In na koncu, da predstavim udeležence – motoriste, ki smo dne 25. 5. 2010 potovali v Kumrovec: Dragan
in Sonja Valenčič, Dominik in Alenka Hanžič, Boris
Furlan, Kristjan Mlekuš, Franc Vidmar, Gorazd Perdih,
Borut Peršič, Daut Bedžeti in Edvin Makuc.

Odhod iz Bistrice ob Sotli je sledil ob 16. uri in
sicer v smeri Brežič – Novega mesta – Ljubljane – Logatca. Tu smo zapustili avtocesto in se odpravili na »staro«

Ob zaključku prireditve se je porodila tudi ideja,
da bi ta prireditev postala tradicionalna, seveda z možnostjo novih udeležencev, ki bi radi potovali z nami, saj
smo po vrnitvi o tem že slišali želje.
Dominik Hanžič
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Slovenske češnje
v Južni Ameriki
Sredi novembra 2009 so v Južni Ameriki, v Čilu,
organizirali VI. mednarodni simpozij o češnjah. Med več
kot 200 udeleženci iz celega sveta sva bila tudi dva Slovenca, ki se s češnjo ukvarjava na raziskovalnem področju
in sicer prof. dr. Rajko Vidrih iz Biotehniške fakultete v
Ljubljani, Oddelka za živilstvo in dr. Nikita Fajt iz Kmetijsko gozdarskega zavoda v Novi Gorici, Sadjarskega
centra Bilje. Mednarodni simpoziji se odvijajo vsaka
štiri leta in če je le mogoče, kar pa vedno zavisi od izglasovanega bodočega organizatorja, se za kraj prireditve
menjajo tudi kontinenti. Organizator V. simpozija v letu
2005 je bila Turčija, na njem je bil izglasovan Čile, v Čilu
pa je v konkurenci za bodočega organizatorja VII. simpozija zmagala Španija pred Italijo in Poljsko. Simpozij se
je odvijal od 15. do 19. novembra 2009, pred in po njem
pa so organizatorji pripravili strokovne ekskurzije, preko
katerih je bila dana možnost bolje spoznati sadjarsko proizvodnjo te skoraj 5.000 km dolge države v Južni Ameriki, ki jo na vzhodu obdajajo Andi, na zahodu Pacifik, na
severu puščave, na jugu pa sega do južnega pola.

Slovenci želeli biti seznanjeni z najnovejšimi znanstvenimi dosežki. Češnja je za Slovenijo vedno bila in lahko
samo upamo, da tudi v bodoče še bo, prvo sveže sadje v
sezoni in čeprav intenzivnih nasadov v Sloveniji trenutno
ni prav veliko, le okoli 92 ha, (vir: Statistična informacija
št. 14/2009), te sadne vrste nočemo zapostavljati. To pa še
zlasti zato ne, ker ugodne razmere za pridelavo imamo in
obnove nasadov bi lahko samo še pospeševali.
Slovenci smo se na tem posvetu predstavili z dvema
prispevkoma - poster z naslovom: »Lapins on ten cherry
rootstocks in the Alpe Adria region« (v prevodu: »Lapins
na desetih češnjevih podlagah v regiji Alpe Jadran) in
ustni prispevek z naslovom: »Cherry seeds as a source of

Čile je dežela velikih nasprotij. Na najširšem delu
meri le okrog 300 km, razdeljena pa je na Regione. V njej
najdemo prav vse – na severu velike puščave, v sredini,
okolici Santiaga pa veliko intenzivnih nasadov, vinogradov, ogromnih in izjemno lepo urejenih vinskih kleti.
Bolj ko gremo proti jugu, hladneje je. 800 km južno od
Santiaga, se nahaja rodovitno območje vulkana Villarrica, ki pa je le eden od številnih, še približno petdesetih
delujočih vulkanov v Čilu.

nutritionally important fatty acids« (v prevodu: Koščice
češenj kot vir prehransko pomembnih maščobnih kislin).
Oba prispevka sta vzbudila precejšnje zanimanje ostalih
udeležencev. Poskus z desetimi podlagami za češnjo smo
izvajali v Sadjarskem centru Bilje od leta 1997 do vključno
2005 in je bil del skupnega poskusa, ki se je odvijal v različnih deželah Alpe Adria (Nemčiji, Italiji, Avstriji, Hrvaški, Sloveniji). Spremljali smo bujnost in rodnost dreves
ter kakovost plodov češnje sorte Lapins na podlagah Tabel Edabriz, Weiroot 72, 158, 13, GiSele 4, 5, 12, Piku 1 in
MaxMa 14 v primerjavi s klonsko selekcijo sejanca češnje
F12/1 kot najbujnejšo podlago. Na simpoziju smo prikazali rezultate devetletnega spremljanja poskusa na različnih poskusnih postajah v omenjenih državah, pozitivne
in negativne lastnosti posameznih podlag kot tudi razlike
med njimi, glede na različne pedoklimatske značilnosti
lokacij rastišča. Vsi prispevki s simpozija bodo objavljeni
v zborniku Acta Horticulturae, kdor pa želi prej pridobiti
informacije o naših dognanjih glede proučevanih podlag
za češnjo, jih lahko dobi v Sadjarskem centru Bilje.

Dobro pripravljen simpozij o češnjah je vključeval
50 ustnih prezentacij in 116 posterjev, kar je zgovoren
rezultat, da se na češnji veliko dela. Veliko prispevkov
na področju tehnologije pridelave, s katero so simpozij
pravzaprav pričeli, veliko novih spoznanj na področju
podlag in sort ter poobiralni tehnologiji povedo, da
se s češnjo ukvarja veliko raziskovalcev na fakultetah,
inštitutih, poskusnih postajah in da je češnja za cel svet
izredno zanimiva sadna vrsta. In ker je to tako, smo tudi

Strokovna ekskurzija, ki je bila organizirana med
simpozijem, pa tudi po njem, je ponudila udeležencem
veliko novega. Veliko v smislu občudovanja ogromnih
površin predvsem na novo zasajenih intenzivnih nasadov
češenj, veliko v smislu najsodobneje opremljenih nasadov
s kapljičnim namakanjem, pokritih s polietilensko folijo
za zaščito plodov pred pokanjem, veliko v smislu poobiralne tehnologije - skladiščenja in priprave sadja za trg.
Naj navedem samo nekaj zanimivosti s področja tehnolo-

Čile izvažajo 40.000 t češenj na leto, v ZDA, Nizozemsko, Azijo, širom sveta. Obiskali smo drugega največjega izvoznika češenj v Čilu, to je hladilnico in pakirnico
Unifrutti Linderos, prav tako v VI. Regionu, ki ima letno
kapaciteto 1.440 t. Češnje izvažajo preko letalskega in
ladijskega transporta v ZDA, Evropo, Azijo, za kar potrebujejo do Azije z ladijskim transportom 45-50 dni, češnje
pa še vedno pridejo na končno destinacijo lepe in sveže.
Za letalski transport, ki traja do ZDA 2-3 dni, do Nizozemske 3-4 dni in Azije 5 dni, jih opremijo v lične, lakirane kartonske škatle, v katere je spakiranih šest vrečk po
30 dkg češenj izredne debeline (Extra Jumbo kategorija z
> 28 mm premera ploda).

dru{tva se predstavijo

dročju v bližini Villarrice, so intenzivni nasadi na tleh, ki
vsebujejo tudi do 20 % organske snovi, vendar uspevajo
v zelo neugodnih vremenskih razmerah. Letno namerijo
tam preko 1600 mm padavin, pogoste pa so tudi spomladanske pozebe.
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In še bi lahko naštevala številne zanimivosti iz
naslova sodobne tehnologije pridelave (uporaba hormonskih preparatov!), skladiščenja, pakiranja in marsikaj bi
lahko napisala tudi o naravi sami in ljudeh, ki na vsakem
koraku izražajo prijaznost, spoštljivost, dobro voljo… Pa
kaj bi naštevala, tja se je potrebno odpraviti, preživeti nekaj dni v tej kontrastni naravi, izmenjati izkušnje z ljudmi
…Verjamem, da bi marsikdo želel to storiti, a kaj, ko taka
odprava kar nekaj stane! Tudi jaz bi ne bila deležna teh
spoznanj, niti ne predstavitve našega dolgoletnega dela na
češnjah svetovni javnosti, če ne bi bilo razumevanja štirih
okoliških občin, kjer Sadjarski center Bilje deluje. Tako pa
se lahko prisrčno zahvalim sponzorstvu občin MirenKostanjevica, Renče-Vogrsko, Brda in Šempeter-Vrtojba, ki so mojo udeležbo na tem simpoziju podprle in jo v
znatnem deležu tudi sofinancirale. Zaželjeno bi bilo, da bi
se v teh kriznih časih tudi nas Slovencev oprijela močna
volja, ki bi nas vodila v obnavljanje češnjevih nasadov, kar
pa v nadaljevanju že ni več dovolj – naprej v sortirnice,
pakirnice in izvoz. Kot je že nekdaj bil. Mogoče še v večjega. A do takrat nam je dovoljeno sanjati in si za Novo
leto zaželeti češenj iz Čila, seveda, če zanje imamo denar.
dr. Nikita Fajt
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gije južnoameriških proizvodnih nasadov. Ogledali smo
si privatno posestvo Agricola Soloa, ki je obsegalo 24 ha
intenzivnih nasadov češenj, 10 ha intenzivnih nasadov
marelic ter 22 ha kivija in grozdja. Drugi del udeležencev
kongresa je obiskal posestvo, ki je razpolagalo s preko
100 ha intenzivnih nasadov češenj! Večina nasadov je še
zelo mladih, komaj posajenih oz. v drugi in tretji rastni
dobi. Podlage in sorte uporabljajo podobne kot pri nas.
Kot podlage pogosto uporabljajo Colt, MaxMa 14, Santa Lucia 64 (rešeljika), pa tudi take, za katere pri nas še
nimamo lastnih izkušenj kot npr. MaxMa 60 in CAB 6P
(klonska selekcija višnje iz Bologne). Tudi pri sortah smo
opazili veliko podobnosti z našim sortimentom. V nasade
širijo sorte Santina, Lapins, Sweet Heart, Brooks, Rainier,
Royal Down in druge. Razdalje sajenja so povečini 4,5x22,5 m, pa četudi gre za podlage Colt in Maxma 14, ki
veljajo za bujne podlage. Gojitvene oblike so običajni in
‘mehki’ solax, polpergola, UFO (vilasta gojitvena oblika)
pa tudi druge nam poznane gojitvene oblike (vretenast
grm, izboljšana piramida). Nenavadno se nam je zdelo
predvsem sajenje na greben in neprikrajševanje enoletnih
neobraščenih sadik, pa tudi neodstranjevanje debelejših
poganjkov v zgornji tretjini krošnje dreves (v drugi rastni
dobi), ker se bojijo okužb z bakterijami (iz rodu Pseudomonas sp.). Vsi nasadi so bili opremljeni z namakalnimi
sistemi in folijo proti pokanju plodov, četudi na pridelovalnem območju, ki smo ga obiskali (VI Region - cca 50
km južno od Santiaga), v povprečju nimajo dosti več kot
500 mm padavin/leto. Pri vzgoji dreves se striktno poslužujejo upogibanja vej, saj so bili vsi poganjki marljivo
upognjeni. Ko so poganjki še zelo majhni, jih najprej upognejo z zobotrebci, da le-ti pridobijo odprt kot izraščanja,
potem pa jih upogibajo z vezivom. Na vulkanskem po-
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Bolnišnična šola
Saj veste, to je tista šola, najvišja v Sloveniji, v
modro rdeči stavbi, v devetem nadstropju, kamor pridejo otroci, ko ne morejo obiskovati svoje. Z vseh koncev
Primorske pridejo in tudi iz ostalih slovenskih krajev. In
včasih, ja včasih, celo iz drugih držav. Pisana druščina
smo.

informativni bilten
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Svoje vtise o bolnišnični šoli so učenci nanizali
takole:
Učilnica
– Mi je všeč, ker je velika in lepa.
– Smo zelo visoko in imamo lep razgled.
– Ko je lepo vreme, se učimo na terasi.
– Tu je veliko knjig in igrač.
– Super je, ker imamo računalnik.
– Je nekaj posebnega, ni podobna učilnicam v moji šoli.

– Preverjanje znanja ni tako hudo kot v moji šoli.
– Všeč mi je, ker ima učiteljica vedno čas, da mi razloži,
kar ne znam.
– Lepo mi je, ker se med poukom srečam z učenci iz različnih šol in tako spoznam nove prijatelje.
– Ko se učimo, izvem kakšno novo stvar, ki se jo učijo
starejši in se mi zdi dobro.
– Se dosti pogovarjamo in smejemo z učiteljicama. Tako
pozabimo, da smo v bolnici.
– Fajn je, ker se pogovarjamo tudi o stvareh, ki nas težijo.
– Mi je všeč, ker se učimo tudi na računalniku.
Druge dejavnosti
– Si nisem mislila, da me bodo v bolnici obiskali klovni.
– Dedek Mraz mi je dal darilo in se slikal z mano.
– Velikonočna delavnica mi je bila všeč. Na koncu smo
pirhe pojedli.
– Ribič Pepe mi je narisal zmaja in ga bom nesel domov
pokazat sestrici.
- Smo se zabavali, ko smo iz polodov oblikovali razne
figure. Jaz sem naredil avto.
- Jaz sem večkrat v bolnici in mi je všeč, ko nam nastopajo
kakšni znani pevci. Potem tudi zapojemo z njimi.
- Meni pa je bilo zabavno, ker sem gledala igrico z lutkami.
- Ko so eni plesali balet, sem hotela tudi jaz plesat in sem
potem nastopala z njimi.
Bolnišnični učiteljici Karmen Žigon
in Andreja Krumberger

Vseživljensko
učenje
Comenius – mednarodni projekt
(2009–2011)
Večstranska šolska partnerstva

Pouk
– Zanimivo je, ker če ne morem vstati, pride učiteljica k
postelji in se kar tu učiva.
– Če se slabo počutim, lahko zapustim učilnico in grem
v sobo počivat.
– Za domačo nalogo dobim račune in tudi kaj za izrezovat ali barvat.

Naslov projekta : »Make Your Toys, Save Your World«
Sodelujoče države: Turčija, Grčija, Madžarska in Slovenija
Večstranska šolska partnerstva so namenjena
predvsem krepitvi evropske razsežnosti izobraževanja s
spodbujanjem skupnih aktivnosti sodelovanja med šolami v Evropi.
Projekt nam daje učiteljem in učencem priložnost,
da delamo na eni ali več temah, ki so v skupnem interesu.
Naša skupna tema »Make Your Toys, Save Your World«,
na katero sodelujeoče države realiziramo zastavljeni cilj,
je vsekakor v interesu vseh narodov in celotnega sveta. Saj
zaščita planeta in uporaba recikliranih odpadkov, nam
pomaga pri ohranjanju življenja naše zemlje.

Učenci so nas pričakali pred šolo

Z mednarodnimi projekti, oziroma z mobilnostjo, izmenjavo učiteljev, smo vključeni v širši evropski
prostor. Spoznavamo drugačno razsežnost in kulturno
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Naša srečanja nam pomagajo tudi, da si pridobimo
spretnosti iz vidika timskega dela, socialnih in medkulturnih odnosov.
Projektno srečanje v Turčiji
V tem šolskem letu, smo se predstavniki projektnih skupin, sestali dvakrat. V mesecu januarju 2010 je
potekal projektni sestanek v Turčiji, v kraju Denizli na OŠ
Namik Kemal Ilkogretim Okulu Denizli.
Dogovorili smo se o programu in načinu dela ter
izmenjavi gradiv preko IKT tehnologije. Sestavili smo
tudi program aktivnosti in srečanj.
Na prvem srečanju je vsaka šola predstavila lastno
državo in domači kraj. Gostitelji so nam prikazali dejavnosti, ki potekajo na njihovi šoli, ogledali smo si šolo in
znamenotosi domačega kraja. Šola gostiteljica nam je
prikazala zelo zanimivo kulturno dediščino, ki je nam
nekoliko tuja (običaji, hrana, ples, znamenitosti, ...).

Poslikana stena šole v Grčiji s simbolom projekta

Drugo projektno srečanje je potekalo v mesecu
marcu 2010 na Madžarskem v majhnem kraju Szigetbecse.
Kraj je od Budimpešte oddaljen 50 km.
Šola in vrtec sta nam pripravila prisrčen sprejem
s petjem in plesom. Ogledali smo si šolo in vrtec. Udeležili smo se učne ure pri matematiki in IKT tehnologiji.
Obiskali smo muzeje in kulturne znamenitosti kraja in
Budimpešte.
Tretje projektno srečanje smo zaključili v mesecu maju v Grčiji - Atene.
Na tretjem projektnem srečanju smo šole predstavile izdelke – delo učencev, ki so nastali med šolskim
letom iz recikliranega materiala.
Začrtali smo si nove cilje, ki jih bomo izpeljali v
naslednjem šolskem letu.
Spoznali smo njihov sistem šolanja, pogoje dela.
Učenci so nam preko kulturnega programa približali
njihovo kulturo in delček poznavanja tudi naše.
Vsakič, ko se vrnem iz tujine v Slovenijo, razmišljam in ugotavljam, kako dobro imamo določene stvari
pri nas urejene. Za vse učence je enako poskrbljeno. Od
organizirane prehrane, malice, kosila, do opremljenosti
prostorov, do skrbi za učence s posebnimi potrebami in
še bi lahko naštevala.

Projektni tim učiteljev

raznolikost drugih narodov. V sedanjem času je vsekakor
potrebno razvijanje in vključevanje mladih in tudi nas v
evropske dimenzije multietičnega prostora. Naša šola je
odprta navzven in tudi na tak način vnaša nove razsežnosti v njeno delo.
Projekt je finančno podprt s strani EU.
Koordinator šolskega projekta Haideja Černe

PASAVČEK TUDI
NA NAŠI ŠOLI
Na povabilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo se učenci 4. a Osnovne šole Ivana Roba
Šempeter pri Gorici, tudi v letošnjem letu vključili v 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.

informativni bilten
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Vodil nas je skozi različne dejavnosti. Na temo
»Pasavček« smo si ogledali različne dejavnosti, ki so potekale v sklopu preventive v cestnem prometu. Skupina
otrok se je osredotočila na uporabo varnostnih pasov,
druga skupina pa je dala poudarek na varno hojo in vidnost v prometu.

Učenci 4.a na sprehodu

Dedkom in babicam so učenci napisali tudi 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. S kartončki, ki so jih
imeli učenci, so njihovi starši večkrat zabeležili dosledno
pripetost pri vožnji z varnostnim pasom.
Učenci so na obravnavano vsebino kreativno
ustvarjali. Nastale so zgodbice, pesmice, uganke rebusi,
gibajoči se pasavčki, ....
Na naše dejavnosti smo povabili stare starše, starše
in policiste, 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 in predvsem o varni hoji v
prometu.
Haideja Černe

EVROPSKA VAS NEMČIJA
Pod pokroviteljstvom Evropske hiše Maribor in
Šole za ravnatelje smo se na Osnovni šoli Ivana Roba
Šempeter pri Gorici, podružnični šoli Vrtojba vključili v
projekt Evropska vas 2009/10. Sodelovali smo učenci od
1. do in 5. razreda devetletke pod mentorstvom učiteljic.
Udeleženih je bilo 60 učencev. Namen in cilj projekta je
spodbujanje medkulturnega razumevanja, tolerance, bolje spoznati vse pridružene članice Evropske unije, se seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami,
glasbo, nošo, posebnostmi, spoznati njihove zastave, grbe
in proučevati njihov način življenja, spoznavanja drugih
narodov in držav v Evropske unije ter zavedanje lastne
kulturne identitete. Tema letošnje Evropske vasi pa je bila
» Revščina in socialna izključenost«.
Učenci so spoznavali Nemčijo, njene znamenitosti,
lepote, značilnosti ter tipičnosti. Najprej smo spoznavali
osnovne podatke in nemške simbole. Ugotovili smo, da iz

otroške literature že poznamo nekatere nemške pisatelje,
na primer brata Grimm. Zato je bila glavna tema šolskega
projekta »Grimmove pravljice«. Učenci so raziskovali in
ugotavljali, kako sta brata Grimm v pravljicah zapisala in
uporabila temo Revščine in socialne izključenosti. Pravljice smo brali, se o njih pogovarjali, izdelali smo grad in
skromno hišo iz stiropora.
Na podlagi ugotovitev in iskanja fotografij ter literature so učenci v dvojicah izdelovali plakate. Na plakatih
smo predstavili življenje in delo bratov Grimm, Nemčijo
z državnimi simboli (zastavo, himno, denar, politično
ureditvijo in zgodovinski razvoj), kulinariko, predstavili smo nemške jedi ter recepte, kulturo (glasbo, ples in
arhitekturo nekaterih mest), ter pomembne dogodke na
področju znanosti, tehnike, gospodarstva, umetnosti in
znane osebnosti. Učenci so raziskovali po internetu in
knjigah. Raziskovali smo zgodovinske dogodke in znamenite stavbe. Odkrili smo še zanimivost, da iz Nemčije
izvirajo vrtni palčki in prihaja veliko izumiteljev.

Izdelovali smo zastave Nemčije iz dasa in papirja
ter jih pobarvali, izdelovali simbole Nemčije iz kera mase
ter pravljične osebe iz pravljic. Pri likovni vzgoji smo slikali skladbe Ludvika van Bethovna.
Pri glasbeni vzgoji smo poslušali pesmi znanih
nemških skladateljev. Naučili smo se zapeti tudi evropsko himno.

Na zaključni prireditvi v Novi Gorici so učenci pripravili stojnico, učenci drugega razreda pa so pod mentorstvom Tatjane Marvin sestavili koreografijo pravljice
Sneguljčica na glasbo nemških skladateljev. Nastopili so
tudi v Mercator centru v Novi Gorici. Zaključna priredi-

Koordinatorka mednarodnega projekta
Suzana Koncut

PROJEKT
POMLADNI DAN
V EVROPI 2010
Na OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, PŠ Vrtojba, smo se letos že tretjič zapored vključili v mednarodni
projekt Pomladni dan. Kot vsako leto je projekt tudi letos
zajemal številne zanimive teme. Te so bile: državljanstvo
in temeljne pravice, spodbujanje solidarnosti in socialne
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V okviru teme ohranjanje raznovrstnosti živih
bitij so skušale učiteljice prve triade učencem na preprost
način razložiti, kako pomembne so živali in rastline na
Zemlji. Želele so jih opomniti, da je za preživetje vsega
živega na našem planetu najmanjša žuželka prav tako pomembna kot druge živali, ki so od nje veliko večje. V podaljšanem bivanju pa smo obravnavano temo še nekoliko
nadgradili, in sicer s spoznavanjem ogroženih živalskih
vrst v Sloveniji. Na podlagi različnih virov (knjig, revij,
DVD-jev, interneta) smo podrobneje spoznali rjavega
medveda, evrazijskega risa in alpskega kozoroga ter o teh
živalih izdelali plakate.
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tev je bila priložnost za učence, da spoznajo značilnosti
vseh držav Evrope, priložnost, da nastopajo, spoznavajo
ljudi, se družijo in veliko naučijo.
Učenci so pri projektu radi sodelovali in ustvarjali. Ugotovili so, da se ljudje in narodnosti v Nemčiji
med seboj razlikujejo. Te razlike jih ne ločujejo, ampak
povezujejo in bogatijo. Učenci so o tej tematiki osveščali
starše, sorodnike in znance. S tem projektom učencem
vzgajamo pomembne vrednote medsebojne tolerance in
spoštovanja ter gradimo nove vezi prijateljstva med posameznimi narodi.
Mnenje učencev o projektu:
Evropska vas je zanimiv in poučen projekt, saj lahko na enem mestu spoznamo kulturo različnih držav.
Veliko se naučimo pri izdelavi plakatov in likovnih izdelkov.
Najlepše mi je bilo, ko smo izdelovali rože v barvah nemške zastave.
Spoznali smo veliko nemških običajev in navad.
Najbolj mi je bilo zabavno, ko smo izdelovali izdelke
značilne za Nemčijo.
Priprave so mi bile všeč. Izdelovali smo zastave,
pred občino pa smo si ogledali stojnice in izvedeli marsikaj o drugih državah.
Projekt Evropska vas mi je zelo všeč, ker spoznavamo različne države: Avstrijo, Italijo, Nemčijo… Izdelujemo izdelke drugih držav in delamo plakate. Zelo mi je
všeč, ko delimo izdelke mimoidočim.
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kohezije ter ohranjanje raznovrstnosti živih bitij. Z učiteljicami smo se želele dotakniti vsake teme posebej, zato se
je v mesecih aprilu in maju na naši šoli še posebej veliko
dogajalo.

glas u~encev in dijakov
informativni bilten

74

katerega so za nagrado prejeli televizor. Slednjega so se
odločili podariti nekomu, ki ga zagotovo bolj potrebuje
kot oni – izbrali so materinski dom.
Koordinatorka projekta Tina Tomažinčič

NARAVOSLOVNI
DAN – PEKA KRUHA

V mesecu maju nas je obiskala svetnica varuhinje človekovih pravic, ga. Brigita Urh. Učencem 4. in 5.
razreda je preko pogovora, igric in kratkega filma predstavila otrokove pravice, delo varuhinje človekovih pravic
in tudi svoje delo. Otroci so jo z zanimanjem poslušali,
saj je ob vsem povedanem navedla tudi nekaj konkretnih
primerov, na podlagi katerih so učenci lažje dojeli, kaj
pomenijo otrokove pravice oziroma kršitve le-teh. Ob
koncu srečanja je gostja učencem razdelila piščalke kot
simbolični pripomoček, na katerega naj zapiskajo v primerih, ko jim je kratena katera izmed njihovih pravic. Seveda jim je zaželela, da bi piščalko le redkokdaj uporabili,
oziroma če se le da, nikoli.

Učenci tretjega razreda smo imeli predstavitev
poklica pek. V šolo je prišel gospod Nenad Breški iz Svetega Martina nad Branikom. Naučili smo se, kako se iz
različnih vrst moke naredi kruh. Pekli smo kruh in spoznavali njegove skrivnosti. Imeli smo pšenično belo, črno
in koruzno moko. Dodali smo tudi semena. Tak kruh je
najbolj zdrav.

Spoznali smo postopek peke. Potrebovali smo
kvas, vodo, sol in moko. Zamesili smo testo. Oblikovali
smo hlebčke, ki so vzhajali. Nato jih je pek odnesel v kuhinjo v peč. Ko so bili pečeni, nam jih je prinesel v trim
kabinet. Povedal nam je, da moramo počakati osem ur,
da jih pojemo.

Projekt smo na šoli zaključili z obravnavo teme o
solidarnosti. Poleg pogovora in spoznavanja človekoljubnih organizacij smo izvedli tudi akcijo Bodimo solidarni,
s pomočjo katere smo zbirali didaktične igrače, šolske
potrebščine in otroške slikanice, ki smo jih posredovali
Slovenski Karitas. Medse smo povabili tudi go. Mileno
Bavcon, direktorico Zavoda Karitas Samarijan, ki je
učencem prve triade predstavila program materinskega
doma, ki deluje na dveh lokacijah, in sicer v Solkanu in na
Cesti pri Ajdovščini. S pomočjo fotografij je predstavila
življenje mater in njihovih otrok, ki so se v materinski
dom zatekli zaradi različnih nesrečnih okoliščin. Ob
njenem odhodu so učenci 4. razreda vse prijetno presenetili. V preteklem šolskem letu so namreč z učiteljico
Sonjo Kodelja sodelovali na likovnem natečaju, v okviru

Ta dan se mi je zdel zelo poučen, zelo lepo nam je
povedal, kako se naredi kruh.
Vida Lestan, 3. b

V razredu nas je 24, od tega 9 deklic in 15 dečkov.
Smo živahni in veseli, in želimo si, da bi taki bili tudi drugi otroci. Zato smo si vedno prepevali:
RED JE VEDNO PAS PRIPET! ..................
………… in z nami so peli tudi drugi.
Sledili smo ciljem projekta, ki so:
• ozaveščeno privezovanje z varnostnimi pasovi,
• pravilna raba otroških varnostnih sedežev,
• varno sodelovanje v prometu,
• opazovanje prometa skozi oči voznika.
V projektu Pasavček so sodelovali naši starši, učiteljice, vodstvo šole, lokalna policija, lutkovne skupine,
Kolesarček, občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugi.

glas u~encev in dijakov

Projekt za spodbujanje pravilne uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev med vožnjo z
avtomobilom
Kdo smo?
Smo učenci 3. a razreda, ki smo z velikim veseljem
uresničevali naloge, ki nam jih je v letošnjem šolskem letu
naročal Pasavček.
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Preplašeni Pasavček se je ozrl v tanek, ozek trup
plovila. Skočil je na železno mizo in zagledal veliko
gumbov. Skočil je na prvega, drugega in tako naprej. Zagledal je ročko, na kateri je pisalo PRITISNI ZA VZLET.
Pasavček Tine je skakal po ročki in kmalu se je ročka
premaknila. A zgodilo se ni nič. Skočil je z ročke, padel
je na rdeč gumb. Plovilo se je začelo tresti. Pasavček Tine
je zgubil ravnotežje in padel na zadnjico. Dvignil se je
in pogledal skozi odprtino na vrhu plovila. Zagledal je
groznega pajka, ki je gledal vanj. Od strahu se je začel
tresti. Skozi drugo odprtino je zagledal veliko planetov.
Še dobro, da je s sabo prinesel vrečo igrač, tako, da se je
igral in igral, dokler se plovilo ni zabilo v enega od planetov. Strašen ropot je Pasavčka Tineta zelo prestrašil. Le
kaj se je zgodilo? Odprl je velika vrata in zagledal, da je
pristal na planetu z neštetimi luknjami. Stopil je iz plovila
in pogledal naokoli. Pred sabo je zagledal modre stvore,
ki so plesali naokoli. Pasavček je slišal enega, ki je čivkal
nedaleč od njega. Bil je sam, zato ga je vprašal, če se lahko
igra z njimi. Dovolili so mu in dolgo so se igrali skupaj.
Igrali so se različne igre in Pasavček je ugotovil, da se v
vesolju lahko tudi skače. Vesoljčki in Pasavček Tine so
postali prijatelji. Pomagali so mu popraviti plovilo. Popravljali so ga dolgo, tako da se je Pasavček šele ponoči
odpravil na Zemljo. Z njim pa je poletel tudi zlobni pajek,
saj je zaspal v kotu plovila. Ko so prispeli na Zemljo je
Pasavček Tine privezal strašnega pajka k plovilu. Zjutraj,
ko se je pajek zbudil, je pred sabo zagledal Pasavčka. Ta
mu je pogumno povedal, da bo prav kmalu tam, kjer je
bil on včeraj. Prižgal je vrvico in se poslovil. Slišati je bilo
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PROJEKT
PASAVČEK

Z aktivnostmi v razredu smo začeli v mesecu oktobru, potekale pa so do meseca maja.
Med drugim smo tudi pisali zgodbe na temo Posavčka. Ena teh zgodb, ki jo je napisal Žiga Peršič, je bila
celo objavljena v knjigi domišljiskih zgodb.
Zgodba gre takole:
Pasavček in strašni pajek
Noč je pokrila zemljo. Pasavček Tine se je znašel
sredi dveh velikih stolpov. Splezal je na prvega in se razgledoval po visokem mestu, kjer je strašil strašen pajek.
Naenkrat je pred sabo zagledal veliko razsvetljeno
plovilo. A čim se je obrnil, je pred njim stal velik strašen
pajek. Preplašenega Pasavčka je porinil v plovilo in zaprl
vrata.

glas u~encev in dijakov
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samo še glasen pajkov krik AAAAAAAA! In ga ni bilo
več. Plovilo s pajkom je poletelo. Pajek je že videl zvezde in veliko planetov. Pristal je na enem od planetov. A
na tistem planetu ni živel nihče. Spraševal se je, kako je
Pasavčku uspelo priti iz vesolja. Gledal je levo in gledal je
desno, a vse je bilo prazno.
Na Zemlji pa je Pasavček gledal v nebo. Le kaj si je
mislil? Tu je vladal popolni red in mir.
Od tega dne je bil Pasavček zadovoljen in srečen do
konca svojih dni.
Projekt PASAVČEK je dobro zasnovan, njegova
sporočilnost je zelo poučna za življenje, otroke motivira
in jih preko celega leta nevsiljivo uvaja v vsebine, povezane s prometom. Učenci so imeli Pasavčka zelo radi. Sprejeli so ga za člana razreda.
Neda Mikuž

Krajevni urad odloča v upravnem postopku, izdaja potrdila in opravlja druge naloge, in sicer:
− sprejema vloge za osebno izkaznico
− sprejema vloge za potni list
− sprejema vloge za vpis spremembe naslova v potnem
listu
− sprejema naznanitve pogrešanja osebne izkaznice
− sprejema naznanitve pogrešanja potne listine
− sprejema vloge za izdaja potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije
− vodi evidenco o državljanstvu Republike Slovenije
− posreduje podatke iz evidenc o državljanstvu
− vpisuje v matični register – rojstvo, poroka, smrt
− vpisuje zaznambe v matični register
− vpisuje popravke v matične register
− sestavlja zapisnike o priznanju očetovstva
− sestavlja rodbinske pole
− vodi sezname in evidence s področja matičnih zadev
− izdaja izpiske in potrdila iz matičnega registra
− posreduje podatke iz matičnega registra
− sprejema izjave o spremembi priimka
− sprejema izjave o izbiri priimka za pravni promet
− sestavlja zapisnik o prijavi zakonske zveze
− izdaja potrdila o prijavi zakonske zveze
− izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske
zveze
− sestavlja smrtovnice

V letu 2009 je bilo na krajevnem uradu Šempeter
pri Gorici po Zakonu o splošnem upravnem postopku rešenih 1430 zadev in 9119 izdanih potrdil oz. opravljenih
drugih nalog.
Krajevni urad Šempeter pri Gorici zagotavlja izvajanje uradnih ur po naslednjem urniku oz. na telefonski
številki: (05) 33 84 335:
− ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in
od 13.00 do 15.00 ure
− sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
− petek od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure

V času letnih dopustov bo krajevni urad deloval
po spremenjenem urniku, ki je objavljen na spletni
strani upravne enote:
http://www.upravneenote.gov.si/nova_gorica/splosno/
novice/novica/article/4580/7116/?cHash=ad200b0aeb
Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran,
kjer se sproti objavljajo novice s področja poslovanja
Upravne enote Nova Gorica:
http://www.upravneenote.gov.si/nova_gorica/

Pripravila:
mag. Tanja Kralj
vodja Oddelka za upravne
notranje zadeve

Bojana Kompare
NAČELNICA UPRAVNE
ENOTE

krajevni urad

Upravna enota Nova Gorica pokriva teritorij šestih občin (MO Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren
– Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba).
Na koordinacijskem sosvetu načelnice Upravne
enote Nova Gorica, gospe Bojane Kompare 19. 4. 2006 je
bila s strani občine Šempeter – Vrtojba podana pobuda
o odprtju krajevnega urada. Krajevni urad Šempeter
pri Gorici je vrata odprl 3. 1. 2007, na podlagi sklepa
Ministrstva za javno upravo in deluje v okviru Oddelka
za upravne notranje zadeve. Na območju Upravne enote
Nova Gorica sedaj deluje 13 krajevnih uradov. Na krajevnem uradu se opravljajo dela in naloge, ki so predpisane v
Pravilniku o merilih za organiziranje krajevnih uradov v
upravnih enotah (Uradni list RS, št. 114/2003):

− sprejema prijave in odjave stalnega prebivališča
− sprejema prijave potovanj v tujino nad tri mesece in
vrnitev iz tujine
− vodi register stalnega prebivalstva
− izdaja potrdila iz registra stalnega prebivalstva
− posreduje podatke iz registra stalnega prebivalstva
− sprejema prijave začasnega prebivališča
− sprejema odjave začasnega prebivališča
− ažurira evidence teritorialnih enot
− vodi evidenco volilne pravice
− ažurira volilne imenike
− potrjuje podpore volivcev
− vodi evidenco gospodinjstev in izdaja potrdila iz te
evidence
− izdaja potrdila o vpisu v register društev
− izdaja potrdila iz uradnih evidenc o tujcih
− vodi evidence knjig gostov
− potrjuje knjige gostov
− sprejem vloge za izdajo digitalnega potrdila
− izdaja zemljiškoknjižnega izpiska
− izdaja potrdila iz baze geodetskih podatkov
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DELOVANJE
KRAJEVNEGA
URADA
ŠEMPETER PRI
GORICI

ob~inska
u
I. ŽUPAN

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

Tajnica funkcionarja: Sonja Vižin
tel.: 05/335-10-00
e-pošta: sonja.vizin@sempeter-vrtojba.si

informativni bilten
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II. TAJNIK OBČINE
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
III. PODŽUPANA
Podžupan: Humbert Zvonko Mavrič
e-pošta: zvonko.obcinskisvet@gmail.com

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

a
uprava
IV. GLAVNA PISARNA - VLOŽIŠČE

Kristina Kozar

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

Dokumentalistka: Nataša Bratuž
tel.: 05/335-10-05
e-pošta: natasa.bratuz@sempeter-vrtojba.si
V. DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Višja svetovalka za
družbene dejavnosti: 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
• Denarna pomoč
• Obvezno zdravstveno zavarovanje
• Sofinanciranje društev
VI. OKOLJE IN PROSTOR
Višji svetovalec za gospodarske
javne službe: Igor Uršič
tel.: 05/335-10-04
e-pošta: igor.ursic@sempeter-vrtojba.si
Uradne ure: ponedeljek od 8. do 12. ure
sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
petek od 8. do 12. ure
Odločanje o upravnih zadevah na področju prometa ter okolja, prostora in energije:
• Lokacijska informacija
• Komunalni prispevek
• Uporaba občinskega zemljišča

organigram

05/335-10-06
05/335-10-07
kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si
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Svetovalka za področje
glavne pisarne:
tel.:
faks:
e-pošta:

ob~inska
u

organigram

• Projektni pogoji in soglasja
• Zapora ceste
• Gradnja v varovanem pasu občinskih cest
• Stanovanjsko gospodarstvo
• Urejanje prostora

informativni bilten
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Referent za komunalne
zadeve: Mitja Černe
tel.: 05/335-10-01
e-pošta: mitja.cerne@sempeter-vrtojba.si
• Nadomestila za stavbna zemljišča
• Potrdilo o namenski rabi zemljišča
VII. RAČUNOVODSTVO

Višja svetovalka za finance
in gospodarstvo: Tatjana Bone
tel.: 05/335-16-20
e-pošta: tatjana.bone@sempeter-vrtojba.si
Odločanje o upravnih zadevah na področju:
• Obratovalni čas gostinskih obratov
Finančnica: Vlasta Klančič
tel.: 05/335-16-24
e-pošta: vlasta.klancic@sempeter-vrtojba.si
Finančnica: Mateja Mislej
tel.: 05/335-10-14
e-pošta: mateja.mislej@sempeter-vrtojba.si
VIII. INVESTICIJE
Višji svetovalec za investicije: Bogdan Nemec
tel.: 05/335-16-29
e-pošta: bogdan.nemec@sempeter-vrtojba.si

a
uprava
X. PROJEKTI IN STIKI
Z JAVNOSTMI

Višja svetovalka
za projekte: 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
• Posredovanje informacij javnega značaja
XI. OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,
REŽIJSKI OBRAT
tel.: 05/335-16-37, 05/335-16-38
faks: 05/335-16-39
e-pošta: rezijski-obrat.obcina@sempeter-vrtojba
Delovodja: Slavko Pipan
Oskrbnik: Ljubka Čargo
Vzdrževalec: Rajmond Podbersič
XII. PARKING D-MMP VRTOJBA
tel.: 05/335-76-31
Vzdrževalec: Borut Cukjati
Vzdrževalec: Janko Černe
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Strokovna sodelavka za
gospodarstvo in upravno
pravne zadeve: Regina Dragoljević
tel.: 05/335-16-26
e-pošta: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si

organigram

IX. GOSPODARSTVO IN
UPRAVNO PRAVNE ZADEVE

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

organigram

Vodja medobčinske uprave: Tadej Mori
tel.: 05/335-16-33
e-pošta: tadej.mori@sempeter-vrtojba.si
• Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad uporabo občinskih predpisov,
• Vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in občinskimi odloki in
drugimi predpisi,
Občinski redar: Alen Maligoj
tel.: 05/335-16-34
e-pošta: alen.maligoj@sempeter-vrtojba.si
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Občinski redar: Kevin Urdih
tel.: 05/335-16-34

Občinski redar: Pavel Bratina
tel.: 05/335-16-34
• Nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa
ter po odlokih občine
• Opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih
• Neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška
• Izvajanje odredb v skladu z odlokom občine
• Naloge, ki jih določa Zakon o občinskem redarstvu
Svetovalka:
tel. :
faks:
e-pošta:

Tjaša Boškin

05/335-10-15
05/335-10-18
tjasa.boskin@sempeter-vrtojba.si
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