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DRAGI POPOTNIK! 
 
Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 
v življenju do prave resnice, 
a v sebi-do rdečice 
čez eno in drugo lice. 
 
A če ne prideš ne prvič ne drugič 
do krova in pravega kova, 
poskusi 
vnovič 
in zopet 
in znova. (Tone Pavček: Popotnik)

Odpotuj skozi Občino Šempeter-Vrtojba

Na območju, ki je bilo poseljeno že od rimskih časov dalje …
tam, kjer se Vrtojbensko-biljenski griči spuščajo v plodno ravnino, …

ležita dva kraja, Šempeter pri Gorici in Vrtojba,
ki se skupaj povezujeta v Občini Šempeter-Vrtojba.

Območje, ki sta ga s svojimi rečnimi nanosi izoblikovali reki Soča in Vipava, nudi najboljše 
pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo in cvetličarstvo. Obenem 
barvno podobo občine rišejo zeleni gozdovi, vinogradi, polja in travniki. V t. i. »Vrt Goriške« 
pa ne vabi samo naravna podoba občine, v naše kraje vabijo tudi kulturne znamenitosti, kot 
na primer Coroninijev dvorec, Mafejšče, cerkvi in stari vodnjaki. Poleg tega pa se turisti po 
urejenih kolesarskih in gozdnih poteh lahko zapeljejo s kolesi, rekreativci pa se sprehodijo po 
gričih in urejeni trim stezi. 

Občina Šempeter-Vrtojba
vabi vsakega popotnika, da se sprehodi ali zapelje po njenih poteh in 

Odkrije Še Več!

Razgledne točke

Pokrajina
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Potovanje skozi preteklost

Preteklosti ni mogoče
zanikati in ne izbrisati,
še manj spremeniti … 
(Jožko Martelanc: Šempeter skozi čas)

Čeprav se takrat še ni pisalo, se je zgodovina naših 
krajev začela pisati že s prazgodovino, saj so v času 
starejše železne dobe tedanja plemena ozemlje 
Šempetra pri Gorici kolonizirala in ga preoblikovala 
v kulturno zemljo. Na obronkih Sv. Marka naj bi 
stala prazgodovinska topilnica, o čemer priča dvoje 
ožganih kamnitih urn in nekaj stotov težka zakladna 
najdba poškodovanih bronastih predmetov. Ob 
topilnici pa naj bi si tedanji prebivalci zgradili naselje.
Ozemlje današnje občine je bilo strateško izredno 
pomembno tudi v antiki, saj je južno od Šempetra, 
natančneje od Vrtojbice naprej proti Bukovici in 
Volčji Dragi ob vznožju Sv. Ota peljala t. i. “rimska 
pot”, ki je povezovala Oglej z Emono. Na tej črti je 
Itinerarium Hierosolymitanum zabeležil postajo »Ad 
fornulos« (Pri pečeh). Za časa Frankovske države je 
to območje spadalo v Furlansko marko, v cerkvenem 
oziru pa je bilo to območje v domeni oglejskega 
patriarha, ki je skrbel tudi za pokristjanjevanje. 

Od 10. do 15. stoletja so v naši okolici nastale skoraj 
vse vasi in zaselki, ki jih poznamo še danes. V 
seznamu posesti Goriških grofov iz leta 1200 prvič 
zasledimo zapisano ime Šempetra ('de sancto Petro') 
in obeh Vrtojb, ki sta bili takrat dve ločeni vasi: De 
Toyva superiori (Gornja Vrtojba) in Inferiori Toyfa 
(Dolnja Vrtojba). Iz Urbarja za Rihemberk iz leta 
1458 lahko razberemo, da je bila v Šempetru že leta 
1425 župnija, v katero sta spadali tudi obe Vrtojbi. 
Leta 1500 so naši kraji s smrtjo zadnjega goriškega 
grofa prišli pod oblast Habsburžanov. Iz Urbarja 
iz leta 1523 izhaja, da tedaj v župi Šempeter niso 
imeli župana in je cerkveni oskrbnik vedno upravljal 
knezove zadeve. Vas je imela lastno faro, ki jo je 
podeljeval knez kot goriški grof. Pod faro Šempeter 
so spadali tudi Vrtojba, Bilje, Miren in Orehovlje. 
Leta 1615 so v Šempeter, ki je skupaj z Zgornjo in 
Spodnjo Vrtojbo, Svetim Rokom (Podturnom) in 
Štandrežem tvoril enotno fevdalno enoto, prišli 
jezuiti in tu ustanovili prve javne šole. Prvo oblast je 
na tem območju leta 1647 dobil plemeniti Vincenc 
Ernest Ottmann de Ottensee und Römerhausen. 
V 18. stoletju pa so glavni zemljiški posestniki v 
Šempetru postali  grofje Coronini, predvsem ob 
ženitvi Ivana Krstnika Coroninija z Magdaleno de 
Simonetti. Pomembni lastniki vrtojbenske zemlje 
pa so bili še goriški plemiči Obizzi in Gironcoli, ki 
so imeli v Vrtojbi svoje podeželske dvorce. Od leta 
1814 do 1850 je bil Šempeter glavna občina, v katero 
sta med drugimi vasmi spadali tudi obe Vrtojbi. 
Občina se je začela hitreje razvijati v 19. stoletju. 
Prebivalci so se ukvarjali pretežno s poljedelstvom in 
vinogradništvom, uspešni pa so bili tudi na področju 
živinoreje. Uveljavilo se je pridelovanje krompirja, 
zgodnje zelenjave in murve za gojenje sviloprejk, 
potrebnih za pridobivanje svile. V Gorico so hodili 
prodajat mleko, krompir je postal najpomembnejša 
tržna kultura. V Šempetru je cvetličarstvo začelo 
postajati donosna panoga, gojili so vijolice (dopeltne-

dvojne), vrtnice, astre in krizanteme. Medtem ko so v 
Šempetru cvetele vijolice, je v Vrtojbi, ki je leta 1866 
(skupaj z Bukovico) postala lastna občina, cvetela 
kultura. Tako so leta 1868 ustanovili čitalnico, ki 
je postala glavna gonilka narodnega in kulturnega 
razvoja ter je spodbudila nagel razmah kulturnega 
življenja v vasi. Ustanovljen je bil pevski zbor, 
dramska skupina, tamburaška skupina, kolesarsko 
društvo in kmetijsko konzumno društvo. Na 
pobudo vrtojbenskih čitalničarjev so leta 1871 v 
Vrtojbi ustanovili lastno dvorazredno šolo. Čeprav 
Šempeter ni ustanovil čitalnice, je nedvomno občutil 
blagodejno bližino vrtojbenskega kulturnega žarišča, 
lastno dvorazredno šolo pa je imel že leta 1853. V 
letu 1894 je bilo v Šempetru ustanovljeno katoliško 
bralno društvo »Slovenska zveza« s pevskim zborom. 
Poleg kulturnih potreb so potrebe po denarju in 
s tem v zvezi tudi potrebe za najemanje posojil 
postajale vedno večje. Z namenom spodbujati ljudi 
k varčevanju, po drugi strani pa jim z ugodnimi 
krediti pomagati v stiski, je bila 26. avgusta 1896 
ustanovljena Šempetrska hranilnica in posojilnica, 
ki je začela poslovati 1. januarja 1897. Leta 1899 je 
bilo v Šempetru ustanovljeno tudi Kmetijsko društvo, 
zadruga z omejenim jamstvom. Njen osnovni namen 
je bil nakupovanje vina od članov in nečlanov ter 
prodaja in točenje v lastni gostilni. 
Vsesplošni hitri razvoj je prekinila I. svetovna 
vojna, ki je pomenila nasilno prekinitev razvoja, 
prelom s tradicijo in neusmiljen rez na področju 
kulture. Za sarajevski atentat na avstro-ogrskega 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda so izvedeli 
na tradicionalni tomboli ob prazniku sv. Petra. Toda 
prava vojna je bila še vedno daleč proč od naših 
krajev. Prvič so se neposredno srečali z rohnenjem 
orožja konec maja 1915, ko je  Italija  napovedala 
vojno  Avstro-Ogrski. Na Goriškem se je frontna 
črta po šesti soški bitki, julija leta 1916, ustalila na 
črti Solkan – Sv. Katarina – Rožna Dolina – hrib Sv. 
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Marka nad Šempetrom – Vrtojbensko-biljenski griči 
– Mirenski grad – Kras in dalje proti morju. Naši 
kraji so postali pravo bojno polje, ker so se znašli v 
navzkrižnem ognju sovražnih artilerij, vojna vihra z 
obeh strani je kraja zravnala s tlemi. Novembra leta 
1918 se je vojna morija končala. Ljudje so se vračali 
iz begunstva in s fronte ter takoj pričeli z obnovo 
porušenih domov. V prvih dneh novembra je v naše 
kraje vkorakala italijanska vojska, sanj o priključitvi k 
novonastali jugoslovanski državi je bilo konec. 

Šempeter je z 10. februarjem 1927 postal del občine 
Gorica, leta 1928 pa so ukinili tudi občinsko 
samostojnost Vrtojbe in jo priključili občini Gorica. 
Na poljih so sejali pšenico, koruzo in krompir, a kljub 
temu je domače kmetijstvo nazadovalo. Ponovno 
so zasadili vinsko trto, toda ne v tolikšnem obsegu 
kot pred vojno. Ponovno so se lotili svilogojstva, ki 
pa je z leti zamrlo. Za silo se je razvijala živinoreja, 
glavni donosni panogi sta postali povrtninarstvo in 
cvetličarstvo. Zaposleni so iskali svojo priložnost 
v industriji in storitvenih dejavnostih, kar je bilo 
olajšano zaradi mesta Gorice. Takoj po priključitvi 
Šempetra h goriški občini je po šempetrskih ulicah 
zapeljal tramvaj, ki je vozil do leta 1932. Proga št. 2 
je potekala po ulici Vittorio Veneto skozi Podturn do 
šempetrskega »Placa«. 

Na splošno so 
bili to težki časi 
narodnega zati-
ranja in faši-
stične vladavine, 
saj sta bila kraja 
vpeta v politi-
čno dogajanje in 
raznarodovalno 
politiko italijan-
ske države. Po 
razpadu Italije 
in prihodu ne-
mškega okupa-
torja pa sta se 
navdušenje ter 

želja po priključitvi k Jugoslaviji še povečala, zato so z 
velikim pričakovanjem sprejeli osvobodilno borbo, 
prav tako so se v velikem številu odzvali povabilu v 
partizane. September 1943 je bil pomembna 
prelomnica v zgodovini naših krajev, saj je osem do 
devet partizanskih bataljonov oblikovalo 17 
kilometrov dolgo goriško fronto. 11. septembra so 
partizanske enote krenile v napad; nemške enote, ki 
so branile mesto, so bile spočetka sicer številčno 
šibkejše, toda kmalu so Nemci dobili pomembne 
okrepitve in 25. septembra začeli z ofenzivo, katere 
cilj je bil, da z motoriziranimi in tankovskimi enotami 
razbijejo partizanske obrambne položaje na več 
delov, obkolijo branilce in jih uničijo. Kljub veliki 
sovražnikovi premoči so se naše enote dobro upirale, 
vendar so se po bitki 25. septembra morale umakniti 
v Trnovski gozd. Kljub temu da partizani niso dosegli 
zmage na goriški fronti, jim gre zasluga za to, da se je 
v zapletenih mednarodnih razmerah velik del 
slovenskega Primorja priključil novi republiki 
Sloveniji v takratni Jugoslaviji, zato ostaja goriška 
fronta eno najsvetlejših dejanj zgodovine Šempetra. 

Po pariški mirovni pogodbi in prihodu jugoslovanske 
vojske sredi septembra 1947 sta kraja prišla v okvir 
Jugoslavije. S tem sta bila odrezana od stoletnega 
naravnega, gospodarskega in političnega centra – 
mesta Gorica. Čeprav je imel Šempeter upravne, 
gospodarske, izobraževalne in druge mestne funkcije, 
ki jih je zaradi na novo nastale meje prejel od Gorice, 
je te funkcije postopoma prepustil Novi Gorici. Leta, 
ki so sledila, so prinašala hitro preobrazbo podobe 
obeh krajev. Število kmetov je vztrajno upadalo, 
ljudje so se pričeli zaposlovati v naglo razvijajoči se 
industriji. 

Kljub hitremu razvoju in poskusu vključitve v 
novogoriški mestni okoliš sta Šempeter in Vrtojba 
ostala predmestna kraja, ki se zavedata svoje 
lastne preteklosti in vse od leta 1998 oblikujeta 
lastno Občino Šempeter-Vrtojba. 
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Opis zgodovine bi bil nepopoln, če ne bi predstavili 
tudi nekaterih pomembnih oseb, ki so ime naših 
krajev ponesle v svet. 

Grofje Coronini
Ime rodbine Coronini izvira iz naslova »Corona«, ki 
ga je prevzel Alexius de Locatellis sredi 15. stoletja, 
konec 15. stoletja pa so se naselili v Furlaniji in na 
Goriškem. »Johannes Coroninus filius ser. Alexii 
Coronae de Locatellis« je imel tri sinove: Ciprijana, 
Orfeja in Marsilija, ki so začetniki treh družinskih 
vej, med katerimi je tudi šempetrska Coronini-
Oelberg. Začetnik šempetrske veje rodbine Coronini 
je bil Aleksij (umrl 1679). 

Coroninijev dvorec v Šempetru pa je dal kot sedež 
Coroninijevega dela šempetrske zemljiške posesti 
zgraditi Aleksijev mlajši sin Janez Krstnik (Johann 
Baptist Coronini von Cronberg, 1627–1689), ki je 
med drugim postal notranjeavstrijski vladni svetnik, 
leta 1687 pa je bil z drugimi člani rodovine Coronini 
povzdignjen v stan državnih grofov Svetega rimskega 
cesarstva nemške narodnosti. Obsežne posesti so 
šempetrski Coroniniji pridobili sredi 18. stoletja 
ob ženitvi Janeza Krstnika II. (Johann Baptist 
Bonifacius Coronini von Cronberg, 1690–1750) z 
Magdaleno II. pl. Simonetti. 

Plemiška rodbina Coronini je z Janezom Krstnikom 
IV. (Johann Baptist Alexius Coronini von 
Cronberg, 1794–1880) dosegla vrhunec svoje slave in 
ugleda, saj je v svojem življenju opravljal pomembne 
državne in deželne funkcije in prejel številne častne 
naslove ter odlikovanja. V času Napoleonovih vojn 
je leta 1813 vstopil v inženirsko enoto avstrijske 
vojske, v letih, ki so sledila, pa je opravljal pomembne 
vojaške in upravne funkcije v Habsburški monarhiji 
in bil od 1836 do 1848 vzgojitelj prestolonaslednika 
in poznejšega cesarja Franca Jožefa. Leta 1848 je 
kot generalmajor branil Tirolsko, leta 1854 pa je kot 
vrhovni poveljnik avstrijskih vojaških enot ob turški 
meji zasedel Romunijo. Bil je imenovan za civilnega 
in vojaškega guvernerja Banata in Vojvodine (1851–
1859) ter potem za hrvaškega bana (1859–1860). 
Dosegel je čin topniškega generala. Leta 1860 je 
opravljal službo poveljujočega generala na območju 
Gornje in Dolnje Avstrije, Štajerske in Ogrske. Po 
koncu vojaške kariere 1865 se je naselil v Šempetru, 
med drugim je 1869 postal lastnik in poveljnik 6. 
cesarsko-kraljevskega linijskega pešpolka, predvsem 
pa se je posvetil vodenju družinskega posestva, ki ga 
je uspešno vodil do smrti 1880.

Njegov sin Franc Coronini (Franz Carl Alexius 
Coronini von Cronberg, 1833–1901) je leta 1870 
kot zastopnik mesta Gorice prišel v deželni zbor, 
ki ga je 1871 izvolil v dunajski parlament, kjer je 
zastopal goriško volilno okrožje, leta 1879 pa je 
postal predsednik dunajskega parlamenta. S Slovenci 
je prišel v stik kot dolgoletni župan v Šempetru, 
predsednik Kmetijske družbe v Gorici in goriški 
deželni glavar. 

Zadnji moški po-
tomec šempetrske 
veje je bil grof Ivan 
Coronini (Giovanni 
Coronini- Cron-
berg). Pokopan je 
na šempetrskem 
pokopališču v dru-
žinski grobnici Co-
roninijev, ki jo je v 
okviru kapelice dal 
leta 1856 sezidati 

grof Janez Krstnik II. in je poimenovana po sv. Janezu 
Krstniku, grofovemu zavetniku.
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Anton Obizzi (1843 - 1916)
Rojen v Gornji Vrtojbi, je bil ustanovitelj in lastnik 
majhne tiskarske delavnice v Gorici, ki je od leta 1893 
naprej veljala za prvo slovensko tiskarno. Na začetku 
je imela tiskarna manjši ročni tiskalni stroj, kasneje pa 
tiskalni stroj na pogon. V Obizzijevi tiskarni so tiskali 
slovenske časopise in knjige:  Nova Soča (politični 
tednik) s štirinajstdnevno prilogo Gorica (list za 
trgovino, obrt, kmetijstvo in narodno gospodarstvo) 
in naslednika Sočo in Primorca. Obizzi je nato sam 
urejal in tiskal časnik Sloga (1893–1895) in Goriški 
vestnik (1894–1896), list za narodno gospodarstvo, 
obrt in trgovino. Natisnil je tudi žaloigro Loterist 
(1889) in Poezije Frana Podkrajška (1891). Obizzijeva 
tiskarna je delovala do leta 1899, ko so jo odkupili 
ustanovitelji nastajajoče Narodne tiskarne dr. Antona 
Gregorčiča. Obizzi je na začetku 20. stoletja postal 
solastnik tiskarne Pallich&Obizzi, kjer so tiskali 
glasilo Slovenske kmečke stranke Naš glas oziroma 
Kmečki glas ter uradni deželni list Samouprava. 
Anton Obizzi je bil tudi vodja Goriškega Sokola, leta 
1890 pa tajnik Slovenskega političnega društva Sloga. 

Franc Gorkič (1888 - 1977)
Rojen v Dolnji Vrtojbi, je po vojaščini služboval 
pri goriškem deželnem odboru, kjer je 
urejal list Samouprava in imel dober vpogled v delo 
slovenskih poslancev v goriškem deželnem zboru. Ko 
se je odbor leta 1915 zaradi vojnih dogodkov umaknil 
na  Dunaj, je Gorkič odšel tja in reševal zadeve 
slovenskih beguncev. Kasneje je kot vojak služil na 
raznih bojiščih. Po končani vojni se je vrnil domov in 
bil med prvimi pobudniki v slovensko-italijanskem 
odboru za obnovo Goriške. Kot govornik je nastopal 
na raznih shodih in od oblasti v  Rimu  zahteval 
vojno odškodnino ter urejal list  Obnova Goriške, 
ki je bilo glasilo Zveze zadrug vojnih oškodovancev 
Goriško-Gradiščanske. Poleg tega je v Gorici urejal 
še  Gospodarski vestnik  in  Občinskega prijatelja. 
Po nastopu  fašizma  leta 1922 je bil preganjan. 
V  Mariboru  se je leta 1928 zaposlil v uredništvu 
Samouprave. Ko je bil list ukinjen, je dobil zaposlitev 
pri banski upravi  Dravske banovine  v  Ljubljani. Na 
tem delovnem mestu je ostal do okupacije Kraljevine 
Jugoslavije. Gorkič je leta 1963 sprožil zamisel o 
ustanovitvi Kluba starih goriških študentov in bil ves 
čas njegov predsednik. Pod njegovim vodstvom je 
klub na novo postavil okoli 30 spominskih obeležij 
ter obnovil vrsto drugih spominskih objektov, 
predvsem nagrobnih plošč in spomenikov. 

Ivan Rob 
(1908 - 1943)
Pesnik, satirik, pisatelj 
in prevajalec, po 
katerem nosita ime 
osnovna šola in trg 
v Šempetru, je začel 
pesniti in pisateljevati 
že v gimnaziji, a se 
njegove takratne 
lirske pesmi, za katere 
je našel navdih v 
kraju Šempeter, niso 

ohranile. V šolskem letu 1926/1927 je izdal eno 
številko humoristično-satiričnega lista Ščipalec. 
Vpisal se je na  ljubljansko slavistiko  in študentska 
leta preživljal bohemsko in bil precej iskan 
sodelavec različnih revij. Javno se je oglasil najprej 
v dijaškem  Mentorju, s svojimi parodijami je od 
leta 1936 do 1938 redno sodeloval v Družinskem 
tedniku. Njegovi prispevki so bili objavljeni tudi v 
akademskem listu  1551, od leta 1939 do 1940 pa v 
ponedeljkovem  Jutru. Leta 1940 je sprejel ponudbo 
za delovno mesto sourednika pri Totem listu. Proti 
koncu leta 1942 je z vstopom v NOB postal kulturni 
animator in član improviziranega gledališča – 
Agitteater, katerega namen je bil dvigniti moralno 
vzdušje partizanov. V Cankarjevi brigadi je sestavljal 
radijska poročila in izdajal humoristični list Bobnar. 
Januarja 1943 so ga s skupino partizanov v Zloganju 
nad Škocijanom zajeli Italijani ter ga 12. februarja 
v Veliki Ligojni pri Vrhniki ustrelili.
Njegovo najzrelejše delo je ljubezenska povest v 
verzih Deseti brat, ki je leta 1938 izšla pri samozaložbi 
Kolman. Leta 1965 pa je  Viktor Smolej  pripravil 
Robovo Izbrano delo. Bil je tudi prevajalec – prevajal 
je pesmi iz litvanščine in romunščine ter za oder 
prevedel Goldonijevega Lažnivca.
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Rafael Nemec (1914 - 1993) 
Rojen v Gornji Vrtojbi, se je po končanih tečajih 
slikanja akta v Gorici (1937 in 1938) in opravljeni 
maturi na umetnostni šoli v Benetkah (1939) 
vpisal na beneško Akademijo lepih umetnosti, a je 
diplomiral šele po vojni, in sicer s študijo o slikarju 
Jožefu Tomincu. 
Bil je likovni pedagog na več srednjih šolah (v Postojni, 
Šempetru pri Gorici, Novi Gorici) in osnovni šoli ter 
mentor. Bil pa je tudi restavrator na Republiškem zavodu 
za spomeniško  varstvo  in Zavodu za spomeniško 
varstvo v Novi Gorici, kjer se je ukvarjal predvsem z 
odkrivanjem in restavriranjem srednjeveških fresk 
na Primorskem in tako je med drugim tudi avtor več 
dekorativnih in spomeniških del. Med njegovimi 
zadnjimi restavratorskimi deli omenimo freske v dvorcu 
Zemono pri Vipavi. Vodil je slikarsko šolo in slikarske 
tečaje, organiziral je slikarske razstave. Dela Rafaela 
Nemca so bila prikazana na številnih samostojnih in 
skupinskih razstavah – na gradu Kromberk je Goriški 
muzej leta 1975 postavil največjo in najpomembnejšo 
razstavo o delu Rafaela Nemca. Za svoje delo je prejel 
številna odlikovanja: Red dela z zlatim vencem (1968); 
Bevkovo nagrado občine Nova Gorica (1975); Red 
zaslug za narod s srebrnimi žarki (1975). V Vrtojbi so 
mu na mestu, kjer je stala njegova rojstna hiša, postavili 
spominsko obeležje. 

Borut Pahor 
(1963)
Borut Pahor ima v 
Šempetru pri Gorici 
stalno prebivališče 
vse od svojega rojstva 
do danes, čeprav je v 
svoji poklicni karieri 
veliko večino časa 
preživel v Ljubljani, 
nekaj let pa tudi v 
tujini, kar priča o 

njegovi sentimentalni navezanosti na ta kraj. O sebi 
pravi, da je najprej seveda Slovenec, toda takoj za tem in 
skoraj predvsem Primorec, poleg tega se zaradi očetovih 
korenin čuti tudi Kraševca. Seveda pa je Šempetrc, saj 
iz tega kraja je in od teh ljudi, njim pripada in prav 
s Šempetrom so povezani spomini na otroštvo in 
mladost, tisti grenki, a tudi najčudovitejši. Tu je hodil v 
vrtec, ki je bila njegova velika ljubezen, in osnovno šolo, 
ki pa mu je bila odveč, čeprav jo danes rad obišče in se 
spominja svojih sošolcev in prijateljev, s katerimi je rad 
uganjal razne lumparije. Gimnazijo je obiskoval v Novi 
Gorici, vendar takrat ni prav dobro razumel pomena 
znanja in razgledanosti, se je pa v tistem času od mame 
navzel veselja do knjige in že začel z velikim zanimanjem 
brskati po politični zgodovini, kar je do današnjega dne 
ostal njegov najbolj doživet intelektualni hobi. Univerza 
v Ljubljani je skoraj vse spremenila, oblikovala ga je bolj 
kot katerokoli drugo življenjsko obdobje, čeprav se ne 
spomni, da bi v štirih letih študija enkrat samkrat čez 
vikend ostal v Ljubljani. Vračal se je v domači kraj in ob 
študiju tudi služil kruh. Spominja se ga kot uspešno in 
lepo obdobje svojega življenja, za katerim je tako rekoč 
odšel direktno v politiko, opravljal je različne politične 
dolžnosti, od slovenskega in evropskega poslanca do 
predsednika parlamenta, vlade in države, kar pa mu ne 
bi uspelo brez podpore ljudi, ki jim pripada in h katerim 
se vselej rad vrača.
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Občina Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba je bila ustanovljena 22. 
julija 1998, ko je Državni zbor Republike Slovenije z 
zakonom določil, da Šempeter in Vrtojba postaneta 
samostojna občina. Sestavljata jo dva kraja, Šempeter 
pri Gorici  in Vrtojba, ki ležita na zahodnem robu 
Slovenije v Goriški statistični regiji, tik ob italijanski 
meji in južno od Nove Gorice. Življenje na skrajnem 
zahodnem slovenskem narodnostnem ozemlju in 
tesno sožitje s sosedi drugačnega jezika, kulture in 
miselnosti sta kraja vedno zaznamovala v vseh smislih. 
V zgodovini so to ozemlje naseljevala mnoga ljudstva, 
ljudje so pod oblastjo številnih osvajalcev živeli v 
živahnih mirnih obdobjih, vojne vihre pa so v ljudi 
naselile strah in so kraja skoraj v celoti zravnale s tlemi. 
Med temi obdobji se je podoba krajev spreminjala 
v gospodarskem, družbenem in kulturnem smislu. 
Nekaj pa se ni nikoli spreminjalo. Mediteranska klima, 
ki prihaja z zahoda in z morja, in odlična sestava tal 
nudita najboljše pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo, 
vrtnarstvo, zelenjadarstvo in cvetličarstvo. 
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ŠEMPETER

Kraj zgodnjega sonca
ki vstopi v hiše
…
Po ulicah cvetočih vrtov
na polja ga zanaša
med dobrote plodov
Kraj spokojnosti mogočnih lip
…
Kraj starih kamnov graščin
in neuglašeni petelin
Ki prebuja vrhove Marka

Šempeter pri Gorici je mesto v Sloveniji, ki leži na 
mestnem obrobju Gorice, ob pomembni prometni 
povezavi med Novo Gorico in Soško dolino ter 
Vipavsko dolino in Italijo, in ga s severozahoda 
ščiti najvišji hrib v kraju, Sv. Mark. Zaradi svoje 
prisojne lege in razmeroma blage klime je bil 

vedno priljubljen kraj prebivanja, 
oddiha in priseljevanja. Nekdanje 
kmečko naselje je nastalo na desnem 
bregu potoka Vrtojbica, hitreje 
pa se je začelo razvijati takoj po 
II. svetovni vojni. Do II. svetovne 
vojne je Šempeter vedno imel 
pečat primestnega naselja Gorice, 
ki je bila upravno, gospodarsko in 
kulturno središče Goriške. Po II. 
svetovni vojni je Gorica pripadla 
Italiji, zato je Šempeter prevzel 
vlogo upravnega in gospodarskega 
središča Goriške. Kasneje je to 
vlogo prevzela novonastala Nova 
Gorica, še vedno pa je Šempeter 
drugo najpomembnejše zaposlitveno 
središče na  Goriškem. V kraju 

imajo sedež številna podjetja, od javnih ustanov pa 
je najpomembnejša Splošna bolnišnica Dr. Franca 
Derganca, ki je osrednja zdravstvena ustanova za vso 
regijo.

To je Šempeter
mesto nečesa 
samo mojega

(Miran Zorn: Mesto nečesa mojega)

VRTOJBA

Nә vәrtejbәnskin puәlji
vәrzuәtә sә blә, …
Smo krompir mi sәdili
an siti smo bli, …
Nә vәrtejbәnskih hribәh
sә vinuәgrәdi bli …
Smo z bәsiәdu domaču 
sә gmirәli mi … (Renato Podbersič: 
Štorje od šešerjov an tobink) 

Ne samo turist tudi domačin opiše Vrtojbo kot dolgo 
vas na zahodnem robu Slovenije, tik ob italijanski 
meji. Vrtojba je tipična obcestna vas, dolga skoraj 
tri kilometre, razpotegnjena v smeri sever-jug 
in ob glavni prometnici, ki povezuje Goriško z 
goriškim Krasom. Skozi vas teče potok Vrtojbica. 
Naselje se je razvilo na stiku Vrtojbenskega polja 
in Vrtojbensko-biljenskih gričev. Nad gozdnatim 
območjem gričev se dviga razgledna točka na Sv. 
Otu, ki nudi čudovit pogled na bližnjo okolico. Po 
gozdnih poteh in med trtami Vrtojbensko-biljenskih 
gričev je speljana trim steza, ki je hkrati del krožne 
poti, namenjene pohodnikom in gorskim kolesarjem. 
Vrtojbensko polje je v začetku 19. stoletja postalo 
pravi vrt mesta Gorica in je poneslo slavo s pridelavo 
zgodnje zelenjave širom po monarhiji. Nekdanje 
kmečko naselje se je po II. svetovni vojni spremenilo 
v delavsko-kmečko vas. Za slednje lahko rečemo, 
da vedno hitreje izginja in Vrtojba je priča hitremu 
razvoju na področju obrti in industrije.

… Vrtejba je šaldu ljәpa vas …
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Kulturna dediščina

Mafejšče 
Na mestu, kjer se nam razprostira pogled proti Gorici, 
po šempetrski ravnini in proti Furlaniji, stoji vila, ki 
jo je v drugi tretjini 18. stoletja dal zgraditi Krištof 
Maffei. Gosposka hiša (casa signorile dominicale) 
je v franciscejskem katastru iz leta 1822 označena 
z imenom Maffei, na zemljevidu iz leta 1874 pa 
kot Villa Maffei. Zasnovana je bila kot monolitna 
enonadstropna stavba na skoraj kvadratnem tlorisu, 
ki jo je prekrivala nizka štirikapna streha. 
Grofje Coronini so okoli leta 1900 Maffejevo vilo 
prenovili, saj je verjetno pridobila večji pomen tudi 
zaradi rastočega slovesa Gorice kot turističnega 
kraja. Pot od dvorca iz Gorice se je odcepila od tiste, 
ki je peljala v vaško jedro Šempetra in se po strmem 
klancu »Klansut« usmerila navkreber proti Sv. 
Marku. Terezijanski kataster imenuje področje, kjer 
se je nahajala vila, Tusculan, jožefinski kataster pa 
Toscolano. Ta ravna cesta se na Goriški strani meje še 
danes imenuje Via Tusculanum. Plemiško bivališče, 
ki so ga grofje Coronini preimenovali v Tusculanum, 
so razširili z dvema nadstropnima stranskima 
traktoma. Iz nizke zleknjene enonadstropne stavbne 

mase s tremi zaporedno nanizanimi stavbnimi 
trakti je na sredini izstopal osrednji trakt, ki je imel 
štiri okenske osi obsegajočo glavno fasado na vrhu 
zaključeno z nizkim trikotnim čelom. Pred dvorcem 
je bila takrat že nasuta terasa s kamnitim zidom, ki 
je zamejeval teraso. Kmalu po prenovi pa se je nad 
Šempetrom zdivjala vojna vihra in tako je dvorec, 
ki je bil med vojno poškodovan, današnjo podobo 
dobil po I. svetovni vojni. Dvorec so obnovili med 
leti 1930 in 1934, pri tem pa so v glavnem upoštevali 
temeljne značilnosti zasnove iz 19. stoletja. Leta 1935, 
ko so ga tudi opremili s historičnim pohištvom, je 
postal  rezidenca Coroninijev, ki so v njem živeli 
do septembra 1947, nato so se izselili v Gorico. Po 
izselitvi Coroninijev so dvorec večkrat predelali, in 
tako se je s časom razvrednotila kulturna dediščina. 
Vse te predelave so povsem zabrisale podobo 
nekdanjega elegantnega plemiškega bivališča. 

Med to vilo in glavnim dvorcem Coroninijev je 
peljala sprehajalna pot skozi obsežen grajski park, 
ki ga je v sedemdesetih letih devetnajstega stoletja 
zasnoval in uredil grof Coronini in naj bi bil zelo 
intenzivno hortikulturno oblikovan. Danes tega vrta 
ni več, ob dvorcu se je ohranilo le nekaj propadajočih 
dreves. In do Coroninijevega dvorca je pot prekrižana 
s cesto, pogled na Coroninijev dvorec zakriva Splošna 
bolnišnica dr. Franca Derganca.

Coroninijev dvorec
Današnja prenovljena stavba predstavlja kvaliteten 
primer plemiške rezidence, ki je kot središče posesti 
združevala stanovanjsko in upravno funkcijo ter 
ohranila stilno kontinuiteto stavbe iz druge polovice 
19. stoletja. Coroninijev dvorec naj bi okoli leta 166? 
zgradila rodbina Coronini, o čemer priča sklepni 
kamen z grbom rodbine Coronini, ki je bil pozneje 
vzidan v zid na poti k vili Mafejšče. O tej dataciji priča 
tudi dejstvo, da je kompleks dokumentiran na karti 

iz 18. stoletja in na franciscejskem katastru, kar naj 
bi dokazovalo, da naj bi bila stavba zgrajena v drugi 
polovici 17. stoletja. Okoli leta 1786 naj bi rodbina 
Coronini imela v Šempetru svojo »nedeljsko« hišo. 
Dvorec kot sedež Coroninijevega dela šempetrske 
zemljiške posesti je med letoma 1860 in 1864 dal 
(skoraj povsem na novo) zgraditi Janez Krstnik 
Coronini. Dvorec z dvema barchessama je kot celota 
po funkciji poslopij izveden v tradiciji beneško 
zasnovanega kompleksa podkvaste oblike, formalno 
pa posnema za 19. stoletje značilne avstrijske 
klasicistične dvorce. Centralno poslopje s svojim 
bogato oblikovanim pročeljem izstopa iz celote in se 
na vrhu zaključuje z nastavkom, ki je povzet po vili 
Medici v kraju Poggio a Caiano. 

Med številnimi poslopji, ki so bila poškodovana v 
času I. svetovne vojne, je bil tudi Coroninijev dvorec, 
od katerega so ostali samo obodni zidovi centralnega 
poslopja in park. Načrte za obnovo dvorca je družina 
zaupala znanemu arhitektu  Maksu Fabianiju, 
obnavljali so ga med leti 1927 in 1930. Fabianijeva 
povojna rekonstrukcija je sicer upoštevala zunanje 
dimenzije predhodnega dvorca, a je vnesla nekaj 
sprememb v oblikovanje zunanjščine.

3

3
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1



12

Reprezentančno zunanje stopnišče se je nadomestilo 
s teraso z balustradno (lepo okrašeni stebrički) 
ograjo, oprto na toskanske zidane pilastre, ki nosijo 
petero potlačenih lokov. S pozidavo veznih traktov 
je bila prekinjena vizualna povezava ozadja parka 
s »cour d' honneur« pred dvorcem. Poleg zunanje 
podobe dvorca pa je bila tudi notranjščina celotnega 
kompleksa predelana. Povečajo se stavbne mase obeh 
barchess (dozidanih kril objekta), obenem pa se prej 
ločeni barchessi po zasnovi arhitekta s prizidki z 
veznim traktom povežejo z osrednjim rezidenčnim 
poslopjem. 
Zaradi prezadolženosti in hude gospodarske krize, 
ki je konec dvajsetih let zajela svet, pa tudi zaradi 
fašističnega političnega pritiska je bil dvorec leta 1930 
prodan italijanskemu vojnemu letalstvu. Vojska je ob 
Coroninijevem dvorcu zgradila »Zavod polkovnika 
Umberta Maddalene«, ki je bil namenjen vzgoji sinov 
padlih in ponesrečenih italijanskih letalcev, starih 
od 11 do 20 let, ki so se šolali za pilote, pa tudi za 
druge vojaške poklice. V prostorih Coroninijevega 
dvorca je bivala uprava »Zavoda polkovnika Umberta 
Maddalene«. 

Med letoma 2005 in 2009 
so osrednji del dvorca po 
načrtih arhitekta Andreja 
Leška temeljito prenovili v 
skladu s konservatorskimi 
smernicami. Občina 
Šempeter-Vrtojba je v 
Coroninijevem dvorcu 
uredila prostore za upravo 
občine, občinski svet 

in izvajanje javnih kulturnih vsebin. Med drugim 
so v prostorih dvorca na ogled različne razstave, v 
prvem nadstropju pa je postavljena stalna razstava o 
plemiški rodbini Coronini.

Župnijska cerkev sv. Petra
V neposredni bližini dvorca je župnijska cerkev 
sv. Petra. Cerkev v Šempetru se prvič omenja okoli 
leta 1200, župnija leta 1425. O prvotni gotski stavbi 
pričajo  figuralni kapiteli, ki so umeščeni v vogal 
cerkvene ploščadi, in štirje fragmenti poslikave, ki 
so vzidani v kapeli na goriškem gradu.  V baroku 
je bila cerkev temeljito predelana. Fasada je bila 
tempeljskega tipa, nad timpanonom se je dvigal stolp 
zvonika, predrt s štirimi, polkrožno zaključenimi 
odprtinami. Tambur je bil precej podaljšan in se je 
zaključeval s čebulasto streho. Med bombardiranji 
v I. svetovni vojni je bila nekdanja baročna cerkev 
popolnoma uničena, nova cerkev pa je bila sezidana 
po načrtih Maksa Fabianija, ki jo je Frančišek 
Borgia Sedej slavnostno posvetil 17. novembra 
1929. Šempetrska cerkev je v novoromanskem slogu 
zgrajen »bazikalni kompleks«. Na nekoliko dvignjeni 
in obzidani cerkveni ploščadi je vzdolžno postavljena 
enoladijska cerkev z zvonikom oglejskega tipa. Cerkev 
je zgrajena v kombinaciji dveh materialov, nosilni 
elementi in okras so iz kamna, ostenje iz rdečkaste 
opeke. Cerkev je leta 1929 poslikal Leopoldo Perco; 

od poslikave so ohranjeni simboli v kasetah ladijskega 
stropa in dekorativna pasova nad stranskima nišama. 
Cerkvena oprema se ujema z romansko usmeritvijo 
novogradnje. Stavbni členi (kapiteli), glavni oltar, 
stranska oltarja, nekdanja obhajilna miza in kustodija 
za sveta olja so nastali v kiparski delavnici Giovannija 
Batiste Novellija. Marmorni glavni oltar, posvečen 
sv. Petru, je tabernakeljskega tipa, ki ga dopolnjuje 
na sklepni steni viseča monumentalna podoba sv. 
Petra, delo beneškega slikarja Guida Cadorina. 
Sliko oltarnega zavetnika dopolnjujeta Kipa angelov 
adorantov z nekdanjega glavnega baročnega oltarja. 
Na levem oltarju se dviguje kip  Srca Marijinega, 
delo Toneta Kralja (1900–1975), desni oltar pa krasi 
kip  Srca Jezusovega, ki ga je kot monumentalnega 
Križanega  (na severni ladijski steni) leta 1929 
izrezljal France Gorše (1897–1986). Podobe postaj 
križevega pota in slika  sv. Jožefa z detetom  so delo 
Emme Galli - Gallovich (1893–1982). Delo je skupaj 
z Lichtenreitovo Rožnovensko Materjo Božjo s sv. 
Dominikom in sv. Katarino Siensko obešeno na 
slavoločni steni. Oltarna monumentalna podoba  sv. 
Petra  je delo beneškega slikarja Guida Cadorinija 
(1892–1978) iz leta 1928. 

2

2

2
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Tipični vodnjaki - »p'či«
Nié pljúvәt u nobién pәč, kәr nә víәš kәdáj boš ž njéγa 
píu. (Renato Podbersič: Vrtojbenski vodnjaki 2013)

Med sprehodom po ulicah Vrtojbe lahko opazujemo 
vodnjake. Ker Vrtojba ni imela močnih izvirov, je bila 
bolj kot druge sosednje vasi vedno močno odvisna od 
vodnjakov. Za Mladinskim centrom Vrtojba je nekoč 
stal najstarejši vodnjak iz 18. stoletja in s 33 metri tudi 
najgloblji vodnjak, ki je bil nekdaj last grofovske 
rodbine Gironcoli. Tretjina vrtojbenskih vodnjakov 
je iz časa pred I. svetovno vojno, največ jih je bilo 
izkopanih po vojni, nekaj tudi v novejšem času. Do 
prihoda vodovoda v vojaške namene v Vrtojbo pred I. 
svetovno vojno in njegove javne uporabe po vojni je 
bila voda iz vseh vodnjakov pitna. Uporabljali so jo 
tudi za osebno higieno in za napajanje živine. V času, 
ko še ni bilo hladilnikov, so vodnjake uporabljali tudi 
za shranjevanje pokvarljivih živil. V veliki večini so 
bili vodnjaki grajeni v obliki okroglih jaškov iz opeke, 
v gornjem delu nad zemljo pa obdani z opeko ali s 
kamnom, ki se zaključi s kamnitim obodom. Globina 
vodnjakov sega od 5 do 33 metrov. Vodo iz vodnjakov 
so nekdaj zajemali-vlekli s pomočjo škripca: na vrvi 
ali verigi je bilo v večini primerov obešeno vedro ali v 

manjšem številu primerov lesen škaf. V 60. letih 20. 
stoletja pa je vodnjake izpodrinil vodovod. Danes 
vodo iz dobre tretjine vodnjakov, ki jih je v Vrtojbi 36, 
domačini uporabljajo za zalivanje, v ostalih dveh 
tretjinah pa so vodnjaki samo še za okras ali 
razpadajo. Pet vodnjakov so oživili v okviru 
evropskega projekta Living Fountains - Oživljanje 
vodnjakov in kalov v čezmejnem območju z 
namenom, da vodnjaki vstopijo v naš zgodovinski 
spomin. 

Župnijska cerkev presv. Srca Jezusovega
Skoraj na sredini Vrtojbe pa ponosno stoji cerkev 
presv. Srca Jezusovega. Na območju Vrtojbe so nekoč 
stale štiri cerkve, o katerih danes ni več vidnega 
znamenja. Na griču Sv. Ota je stala cerkvica sv. Ota, 
na polju blizu naselja Dolnja Vrtojba je stala cerkev 
sv. Pavla, ti dve cerkvi sta bili manjši. Na ulicah 
Vrtojbe pa sta stali dve večji cerkvi, cerkev sv. Janeza 
Krstnika je stala, kjer je danes hišna številka 92 na 
glavni ulici IX. septembra, cerkev sv. Jožefa pa je 
stala na začetku klanca, ki se danes imenuje Obmejna 
cesta. Vrtojba je namesto teh dveh, v vojni porušenih 
cerkva, med leti 1924 in 1925 dobila današnjo cerkev 

presv. Srca Jezusovega, ki je odigrala pomembno 
vlogo pri povezovanju nekdaj ločenih vasi. Cerkev 
presv. Srca Jezusovega je bila po načrtih A. Radoviča 
in pod nadzorstvom  Maksa Fabianija  zgrajena 
v novoromanskem slogu. Slog, ki ga je izbral 
projektant, je nekoliko modernizirana romanika, ki 
s svojo prostornino in obliko najbolj ustreza sakralni 
zgradbi. Cerkev je 13. decembra 1925 posvetil goriški 
nadškof Frančišek B. Sedej, zvonik oglejskega tipa 
pa je bil dograjen leto kasneje. Vrtojba je postala 
župnija šele leta 1935, čeprav je večjo samostojnost 
na duhovnem področju pridobila že leta 1832, ko 
je postala kaplanija z lastnim duhovnikom v okviru 
župnije Šempeter. Leta 1983 je bil prizidek na severni 
strani prezbiterija spremenjen v kapelo sv. Janeza 
Krstnika.
Cerkev s tremi ladjami, ki sprejme 1700 vernikov, je 
ohranila rustikalni značaj. Veliki oltar je posvečen Srcu 
Jezusovemu. Marmorni oltar tabernakeljskega tipa in 
vsa ostala oprema iz časa gradnje so bili oblikovani 
v novoromanskem slogu. Na polkrožno zaključeni 
steni za glavnim oltarjem je postavljen  triptih Srce 
Jezusovo, ki ga je leta 1956 naslikal  Tone Kralj. 
Kralj je na lesonit naslikal še dve oljnati sliki: leta 
1954 Srce Marijino s skupino vernikov, leta 1957 
Križanega med prijatelji in sovražniki. Obe sliki 
zapolnjujeta plitvi in ravni niši v stranskih ladjah. V 
istih letih je Kralj naslikal tudi Križev pot in dve sliki, 
ki sta v cerkveni veži: Izgubljenega sina in Dobrega 
pastirja. Ob zaključnih stranicah stranskih ladij sta 
postavljena stranska oltarja, sestavljena iz marmorne 
menze in stenske niše. V niši levega stranskega oltarja 
je kip Lurške Matere Božje, v niši desnega stranskega 
oltarja pa je kip  sv. Jožefa, delo tirolskega kiparja 
Goffreda Moroderja iz 1930.
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Vojaški stražarski stolp
Pridi, tujčin! –'z revne tujine,
vabi te sin – slovenske občine.
Zemljo češ 'met'?
Pridi jo vzet'!
(Ivan Rob: Slovenska)

V neposredni bližini 
Italije, na mestu, kjer 
je bila prej meja med 
Slovenijo in Italijo, 
stoji osem metrov 
visok stolp, s katerega 
so v povojnih letih 
vojaki Jugoslovanske 
vojske strogo nad-
zirali mejo z Italijo. 
Na pobudo Goriške-
ga muzeja je  Občina 
Šempeter-Vrtojba 
vojaški stražarski stolp 
razglasila za kulturni 

spomenik lokalnega pomena in  ga zaščitila  pred 
propadom. Goriški muzej ga je spremenil v enega 
najmanjših spominskih muzejev na svetu. V njem 
je na ogled razstava o življenju ob novi državni meji, 
ki je  leta  1947 razdelila do takrat enotno kulturno, 
socialno, gospodarsko in politično  ozemlje Goriške 
na dva dela, ko so z belo črto čez polja, ceste in tudi 
hiše zarisali mejo, ki je ustvarila nešteto krivic, 
nelogičnosti in osebnih tragedij. Bela črta je postala 
državna meja, zasedli so jo vojaki jugoslovanske 
vojske, s tem je ta meja postala meja med vzhodnim 
in zahodnim političnim blokom. Del je pripadel 
Italiji, del Jugoslaviji.  Takratno mejo so na tem 
območju prehajale razne, tudi oborožene, skupine in 
posamezniki, ki se z novo jugoslovansko oblastjo niso 
strinjali. Na meji je prihajalo celo do pravih spopadov, 
velikokrat je bilo slišati streljanje. Z vstopom Slovenije 

v Evropsko unijo je meja postala le še administrativna 
ločnica, stražarski stolp pa še vedno stoji in razstava v 
njem nemo pripoveduje zgodbe o kulturnem šoku, ki 
so ga doživeli ljudje, ko je na Goriškem nova državna 
meja čez noč presekala življenje ljudi, ločila družine 
in razdvojila prijatelje, ki so postali tujci – državljani 
različnih držav in različnih političnih sistemov.

Vojaško pokopališče iz I. svetovne vojne
V Vrtojbi leži še en pomnik zgodovine, ki sicer ne 
pripoveduje zgodb iz povojnih časov, ampak opozarja 
na grozote I. svetovne vojne.  Na območju soške 
fronte je bila Vrtojba v zaledju fronte, po italijanskem 
zavzetju Gorice v šesti soški ofenzivi 9. avgusta 1916 
pa se je znašla v sami frontni črti. Avstro-ogrski 
vojaki so se vkopali na Vrtojbensko-biljenskih gričih. 
Italijanski vojaki, ki so prodrli do griča Šober nad 
Lazami, pa so jih silovito napadali in obstreljevali. 
Prišlo je le do manjših premikov frontne črte. Ime 
Vrtojbe je bilo poneseno skozi italijanski parlament 
v sam italijanski vojaški vrh in v zgodovino kot Il 
grande fiume Vertoibizza (velika reka Vrtojbica) in 
altipiani di Vertoiba (na Vrtojbenski planoti). 
Na žalostne dogodke je po I. svetovni vojni spominjalo 
kar 11 vojaških pokopališč, ki so bila raztresena 
predvsem v zahodnem delu vasi Vrtojba, od Šempetra 
do Orehovelj. Pri fašističnem preimenovanju je prav 
zaradi množice pokopanih italijanskih vojakov 
Vrtojba postala Vertoiba in Campisanti – Vrtojba 

sredi pokopališč. Tam pokopani italijanski vojaki so 
bili v tridesetih letih večinoma preneseni v italijansko 
kostnico na Oslavju, medtem ko so nekateri avstrijski 
vojaki še vedno pokopani v Vrtojbi. Skrito med 
vinogradi, v senci dveh košatih hrastov je avstrijsko 
pokopališče iz I. svetovne vojne. Več kot 100 križev 
opominja na pogum vojakov, ki so padli v vojni za 
vsak kos zemlje. 

O življenju v Šempetru in okolici med prvo svetovno 
vojno pa pripoveduje tudi razstavljeno gradivo 
v okviru manjše muzejske zbirke, ki se nahaja v 
prostorih pod Pošto v Šempetru. Zanimiva manjša 
muzejska zbirka na ogled postavlja vojaške predmete, 
najdene na območju soške fronte, predvsem pa iz 
Šempetra in okolice. Predstavljena je lepa zbirka 
avstro-ogrskih in italijanskih granat, veliko je tudi 
slikovnega gradiva. (pod pokopališče v Vrtojbi).
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RAZGLEDNI TOČKI
Hrib Sv. Mark

Hrib  Sv. Mark je s svojimi 227 metri najvišja točka 
Občine Šempeter-Vrtojba in prav na njegovih 
obronkih se je začela pisati zgodovina teh krajev. Leta 
1873 je baron Karl von Czoernig v »Das Land Görz 
und Gradisca« poročal: »V nekem vinogradu občine 
Šempeter pri Gorici, last gospoda Karla de Mulitscha, 
je novembra 1867. prišla na svetlo pomembna najdba 
starinskih bronastih predmetov. Kraj najdbe je na 
strmem pobočju proti jugozahodu na okoli 120 
čevljev nad naseljem Šempeter …« Deževni nalivi 
so poleti leta 1867 splazili zemljišče na zahodnem 
pobočju vzpetine in tako so naleteli na dvoje ožganih 
kamnitih urn in na nekaj stotov težko zakladno 
najdbo poškodovanih bronastih predmetov. Med 
njimi omenjajo: kačaste in certoške fibule, igle, 
zapestnice, sekire, bakrene ploščice in osti sulic. Zato 
domnevajo, da je tu stala prazgodovinska topilnica, 
kar naj bi dokazovale predvsem taljenju namenjene 
bakrene ploščice. Najdba je iz starejše železne dobe. 
V samem Šempetru so našli srednjeitalske težke 
novce (aes grave). Domnevati je tudi mogoče, da je 
bila »šempetrska topilnica« povezana s trgovino, ki 
so jo razvijali Etruščani s srednjo in severno Evropo. 

Hrib  je dobil ime po cerkvici sv. Marka (ecclesia 
s. Marci in Monte), ki je tam stala vsaj leta 1515. 
Leta 1922 je bil tam postavljen spomenik padlim 
italijanskim vojakom med I. svetovno vojno, a je bil 
kasneje odstranjen in se ni ohranil. Italijani so si 
namreč ustvarili bojno črto na obronkih Sv. Marka. 
Na Sv. Marku sta obe strani izkopali jarke in kaverne. 
Prva italijanska linija je tekla ob borovcu (levo od 
nekdanje vrtnarije Lada), 50 metrov više proti vrhu 
Sv. Marka pa avstrijska bojna linija. Nenehno oblegani 
in napadani hrib Sv. Marka je vztrajno kljuboval vsem 
pritiskom. Z razgledne ploščadi se razprostira pogled 
proti Gorici, po šempetrski ravnini in proti Furlaniji. 

Grič Sv. Ot 
Ko se sprehajamo med gozdnimi potmi Vrtojbe se 
lahko ustavimo na majhnem, zaobljenem griču s 
126 metri nadmorske višine. Grič Sv. Ot se dviga nad 
gozdnatim območjem Vrtojbensko-biljenskih gričev 
in od tu se nam odpira odličen pogled na okolico, 
poraslo z gozdovi in vinogradi. Hkrati pa nas to 
mesto tiho opominja na zgodovino. Grič Sv. Ot nosi 
ime, ki izvira iz svetniškega imena Oton ali Oto. Tu je 
namreč stala cerkvica sv. Ota (ecclesia s. Ottonis supra 
Vertoibam Sup.), ki naj bi tu stala vsaj že leta 1530. 
Cerkev je nekoč pripadala Gornji Vrtojbi in je bila 
v bližini 
meja s 

Šempetrom, Dolnjo Vrtojbo, Biljami in Bukovico 
ter je tako predstavljala nekakšen povezovalni 
člen. Pomembnejšo vlogo te majhne cerkve lahko 
zaslutimo tudi iz kasnejših pričevanj o vsakoletnih 
romanjih k tej cerkvi, ki so se vila iz Gorice. Morda 
je bila v povezavi z romanji pri cerkvici sv. Ota svoj 
čas tudi puščavniška postojanka. V 18. stoletju naj bi 
cerkev začela propadati, marsikaj so iz nje pokradli in 
leta 1784 je bila zaradi jožefinskih reform porušena. 
Njene razvaline so se ohranile vse do I. svetovne 
vojne, ko so jih avstro-ogrski vojaki jeseni 1916 
uporabili za utrjevanje svojih obrambnih položajev 
na gričevju nad Šempetrom in Vrtojbo. Ostanki so 
bili vidni tudi še po II. svetovni vojni, vendar so jih 
dokončno odstranili, ko so na mestu, kjer so Avstrijci 
med I. svetovno vojno imeli opazovalnico, postavili 
betonsko obeležje v spomin na padle partizane na 
goriški fronti. Na obrambni črti ozemlja od Gorice 
in Trsta do Postojne in Idrije so se za svobodno 
življenje bojevali mnogi. Naše mlade borke in borci 
so skupaj z dekleti in fanti iz Sovodenj, Štandreža, 
Tržiča in Kontovela bili težke boje za vsako ped 
zemlje. Padlo je ogromno mladih borcev, med njimi 
tudi komaj šestnajstletna Šempetrka Sonja Droč. Ob 
pogledu na okolico in postavljeni spomenik padlim 
partizanom ne moremo mimo misli na množice, ki 
jih je leta 1943 prevzel duh upora in v njih vzbudil 
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odločnost, spopasti se z novim okupatorjem tudi za 
ceno življenja. Izbojevali so svobodo, ponovno so 
nam priključili Primorsko.

Poti miru

Med trtami Vrtojbensko-biljenskih gričev pa vodi 
tudi del Poti miru od Alp do Jadrana, ki Zgornje 
Posočje povezuje z Jadranom po celotnem območju, 
kjer je potekala soška fronta, ki je za seboj pustila 
veliko pustošenje, hkrati pa opomin, da se vojne ne 
smejo več dogajati. Spominska obeležja, kaverne, 
strelski jarki in pokopališča predstavljajo kulturno in 
zgodovinsko dediščino, zato so na poti, ki povezuje 
dve pomembni točki: hrib Sv. Marka in grič Sv. Ota, 
postavili 7 štirijezičnih razlagalnih tabel. (v okvir 
Vrtojbensko-biljenskih gričev ali Trim steze). 

NARAVNA DEDIŠČINA
Vrtojbensko-biljenski griči 
… Klic ptičjih glasov 
se čuje sredi vinogradov 
in ograd 
kjer zori opojni zaklad 
Skrit med zlatim perjem …
(Milan Zorn: Kras)

Vrtojbensko-biljenski griči se razprostirajo med 
spodnjo Vipavsko dolino, Vrtojbico in cesto, ki 
povezuje Šempeter in Volčjo Drago. Pobočja 
Vrtojbensko-biljenskih gričev so položna in 
ustvarjajo videz valovite pokrajine, ko se nato 

pahljačasto spuščajo proti Vipavski dolini. Laporna 
prepustna tla  Vrtojbensko-biljenskih gričev imajo 
eno najboljših sestav za vinograde, zato se na tem 
območju širi  največji in najbolj slikovit vinograd v 
Sloveniji. Obsega kar 240 hektarjev. 

V Občini Šempeter-Vrtojba, sicer ne v vinogradih 
Vrtojbensko-biljenskih gričev, od 1. marca 2013 
domuje potomka Stare trte, najbolj prepoznavne 
etnografske znamenitosti Maribora in predvsem 
pomembne slovenske naravne in kulturne dediščine. 
Stara trta je kot najstarejša žlahtna vinska trta na 
svetu vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. 

14

14

14

14



17

ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 

Šempetrske vijolice

V Šempetru je bilo vrtnarstvo zgodaj razvito prav 
zaradi bližine mesta Gorice. Toda zgodnja zelenjava 
ni bila edini pridelek, ki so ga v Šempetru gojili in 
prodajali v bližnje in daljne kraje, pač pa so v pletenih 
košarah, ovitih in obšitih z žakljevino, v daljne 
kraje potovali tudi šopki šempetrskih vijolic-danes 
poznanih pod imenom Ušajeva (dopeltna) vijolica. 

V Šempetru je prav cvetličarstvo imelo pomembno 
vlogo zaradi mile klime in grofov Coronini, ki 

so znali to prednost izkoristiti zaradi povezave 
z Dunajskim dvorom. In tako so vijolice prišle v 
modo pod Napoleonom III. kot dišavni in lepotni 
dodatek ženski garderobi, pa tudi moški so si ta 
cvet zataknili v gumbnico kot okrasek na obleki. 
Na vijolico iz narave spominja le vonj, saj je cvet 
večvrsten in spominja bolj na cvet gardenije ali mini 
vrtnice. Rastlina ni prezimna; gojili so jo v nizkih 
rastlinjakih, imenovanih telarji, kjer je bila zaščitena 
pred mrazom, saj cvete od novembra do marca. Kot 
hibridna vrsta nima semena, razmnožuje se samo s 
potaknjenci, zato so morali vrtnarji vijolice vsako 
leto v celoti na novo posaditi. Graščina v Šempetru 
je imela tako tudi svojo vrtnarijo, zato je najemala 
delavce za vrtnarje za delo z vijolicami. V letu 1900 
imamo v Šempetru že štiri znane vrtnarje: Merviča, 
Lutmana in brata Ušaj. Iz Šempetra so košare s šopki 
vijolic potovale s kočijami celo do ruskega dvora, Sant 
Petersburga, po letu 1905 pa z vlakom do Dunaja. 
Povpraševanje je bilo tako veliko, da mu proizvodnja 
ni mogla slediti. Med vojnama je bil center nabave 
in veleprodaje Trst. Tik pred II. svetovno vojno 
rastlina zboli in skoraj izumre; zdrave primerke 
rešijo potomci zadnjih proizvajalcev, Ušajev, ki jih 
ljubiteljsko gojijo še danes. 

Vrtojbenska borela
Ime kraja Vrtojba pa niso ponesle v svet vijolice, 
ampak se je na dunajskem dvoru govorilo o 
vrtojbenskem krompirju, ki so ga v Gorico vozili 
prodajat na dvokolesnih vozovih, imenovanih 
borele. Našo najdaljšo in glavno ulico v Vrtojbi krasi 
spominsko obeležje pripomočka, ki ima v Vrtojbi 
poseben pomen in je del kulturnega izročila kraja. 
Borela Velikanka, ki meri v dolžino 480 centimetrov, 
je delo gospoda Iva Ferfolje, ki je izdelal leseni del 
borele, in gospoda Klavdija Gregoriča, ki je boreli 
prispeval kovinske dele. Borela v umirjeni zeleni 
barvi predstavlja borelo, kakršna je bila nekoč. 

Borela naj bi v naš kraj prišla iz Italije. Borelo poznajo 
naši sosedje Bizjaki čez mejo pod imenom barela, ki 
jo opredeljujejo kot »voz na dveh kolesih s pritrjenim 
ali nepremičnim ojesom in stranicami«. Borelo lahko 
vlečemo za seboj ali pa jo, kar je še bolj pogosto, 
borimo-potiskamo pred seboj, zato imamo v Vrtojbi 
borelo namesto barele. 

Borele so imele sprva lesena trda z železnim obročem 
okovana kolesa, ki so bila zelo vzdržljiva za prevoz 
po jamastih makadamskih poteh. Pri tem pa je trpel 
tovor, posebno tak, ki ni prenesel premetavanja. Zato 
so kasneje borelam dodali po dvojne listnate vzmeti-
šušte. Ko se je kolesarstvo bolj razvilo in niso bila 
kolesa več tako draga, so pri borelah zamenjali lesena 
kolesa s kovinskimi kolesi z naperami, kovinskim 
obročem, zračnico in gumastim plaščem, povečini z 
močnejšimi kolesi s triciklov. Gumasta kolesa ublažijo 
tresljaje in so zato postale vzmeti nepotrebne.
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ŠPORTNA AKTIVNOST

Trim steza in kolesarjenje v naravi 
Trim steza je zastavljena za namene pohodništva 
in rekreativnega teka. Vstopna postaja ima urejen 
izhodiščni prostor z informativnimi tablami, 
zemljevidom proge, smerokazi in navodili za vadbo. 
Vzdolž celotne trim steze je razporejenih 16 vadbenih 
točk z orodji ali brez in sicer za osnovne vaje za 
ogrevanje, vaje za raztezanje, vaje za razgibavanje in 
vaje za krepitev mišic. Pri osmi vadbeni točki se trim 
steza razdeli na daljšo (2.850 metrov) z 8 dodatnimi 
vadbenimi točkami ali krajšo pot (2.000 metrov) s 4 
dodatnimi vadbenimi točkami. V okviru Trim steze 
je tudi Gozdna učna pot, ki je speljana v neposredni 
bližini obeležja v spomin na dogodke na goriški 
fronti  na Sv. Otu  in lahko otrokom pomeni prve 
korake v svet najbogatejšega ekosistema na Zemlji. 
Na 250 metrih nas s pomočjo podolgovatih lesenih 
informativnih tabel popelje mimo 16 različnih 
drevesnih vrst, od bolj razširjenih, kot sta leska 
in oreh, do manj poznanih drevesnih vrst, kot so 
maklen, brek in trdoleska. Pot je zelo dobro označena 
in zato otroci in mladi v življenjskem prostoru, kjer 
rastejo listnata in iglasta drevesa ter živijo divje živali, 
spoznavajo pomen gozda. 

Trim steza skupaj z gozdnimi in med trtami na 
Vrtojbensko-biljenskih gričih posejanimi potmi 
oblikuje Turistično krožno pot. Pot povezuje 
turistične znamenitosti, ki so razpršene po celotni 
trasi in so del naravne in kulturne dediščine Občine 
Šempeter-Vrtojba ter imajo regionalni in nacionalni 
pomen (spomenik goriški fronti na Sv. Otu, vojaško 
pokopališče iz I. svetovne vojne, nemški zaklonilniki 
iz II. svetovne vojne ter obcestni zid iz italijanskih 
nagrobnikov iz I. svetovne vojne), med obsežnimi 
vinogradi pa prelepe razgledne točke. Pot je za 
potrebe primerne turistično-rekreacijske ponudbe 
opremljena z glavno tablo na začetku poti, 5 tablami 
z opisom na določenih točkah in približno 40 
signalnimi tablami.

Plezalna stena DEŠ
Plezalna stena ob Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru 
pri Gorici je s 1000 m2 plezalne površine in več kot 
8.000 oprimki vseh vrst in oblik največja plezalna 
stena v Sloveniji. Primerna je tako za začetnike kot 
tudi za boljše plezalce, ki si svojo plezalno smer 
lahko določijo v 4 težavnostnih stopnjah (plata, 
previs, balkon, trebuh), kjer so smeri zavarovane z 
varovalnimi klini (svedrovci) in 60 sidrišči, ki služijo 
varovanju, obenem pa nakazujejo približen potek 
smeri.  Najvišje pa lahko plezalci priplezajo do 8 
metrov. 

Kartrodrom GAS Vrtejba
Vsi popotniki, ki so adrenalinski navdušenci, lahko 
svoj adrenalin sproščajo skozi 9 zavojev na progi, 
dolgi 800 metrov in široki 10 metrov. Kartodrom GAS 
Vrtejba se nahaja v Vrtojbi, tik ob meji z Italijo na 
nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba. 
Proga je bila postavljena leta 2007, kasneje pa je bila 
dopolnjena in nadgrajena tako, da danes izpolnjuje 
mednarodne pogoje B kategorije za karting, pogoje 
AŠ-2005 za PRK, pogoje AMZS-Šport za tekmovanja 
minimoto, itd.. Poleg pokalnih in mednarodnih dirk 
ter raznovrstnih prireditev je za vse adrenalinske 
navdušence mogoča tudi izposoja kartov. Na voljo 
je več vrst kartov, tudi šibkejši kart za najmlajše. Vsi 
imajo visoko stopnjo zaščite, kar omogoča varno in 
zabavno vožnjo. 
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Športni center Hit

Športni večnamenski 
center omogoča vse vrste 
iger z žogo ter 
organizacijo pomemb-
nejših tekem in večjih 
prireditev. Center raz-
polaga z dvema tenišk-
ima igriščema, atletsko 
dvorano, ki poleg atlet-
skih prog ponuja tudi 
dve igrišči za odbojko in 

skvoš, štiri igrišča za badminton in namizni tenis ter 
fitnes.

TRADICIONALNE PRIREDITVE
V občini Šempeter-Vrtojba potekajo številne 
prireditve, ki poživijo kulturno in družabno življenje. 
 
Pustovanje
Tradicija pustnih mask in pustovanja v Šempetru sega 
v leto 1946, ko je pobudnik pustnih povork, vrtnar 
Milan Pavlič, s svojim nagovorom sprožil tradicijo 
pustovanja. Ko je napočil pustni čas, je v Šempetru 
na placu postalo veselo. Ni bilo več pomembno 
delo, ampak sama priprava na pust. Pustna sobota 
še v današnjih časih vsako leto na Šempetrski trg 
privabi izjemno veliko obiskovalcev, ki trg napolnijo 
do zadnjega kotička. Najprej pridejo na svoj račun 
najmlajši, nato pa se v sprevodu izvirne pustne skupine 
oz. vozovi z naše in italijanske strani meje predstavijo 
zbranim in ocenjevalni komisiji, ki ocenjuje izvirnost 
zamisli, ustvarjalnost, koreografijo, kakovost 
izdelave oblek ter pustnega voza, in na koncu določi 
zmagovalca. Pustovanje se nadaljuje v večernem času s 
pustnim plesom ob nastopu glasbene skupine.
Kje: Šempeter pri Gorici 

Postavljanje mlajev
V Sloveniji je postavljanje mlaja na predvečer 1. maja 
že dolga tradicija. Oblika mlaja, kot nad koreninami 
podrtega drevesa, ki je preneseno iz naravnega okolja 
na slavnostni prostor, je nastala proti koncu srednjega 
veka. Danes je postavljeni mlaj simbol praznika dela. 
Vsako leto Občino Šempeter-Vrtojba v mesecu maju 
krasijo štirje mlaji-visoke olupljene smreke, ki imajo 
košat zelen vrh, okrašen z vencem. 
Kje: več lokacij v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi 
Organizator: Krajevni odbor Šempeter pri Gorici 
in Vrtojba, Turistično društvo Občine Šempeter-
Vrtojba, PGD Šempeter pri Gorici v sodelovanju z 
drugimi društvi 

Praznik sv. Petra
Šempetrci so od nekdaj praznovali svoj praznik 29. 
junija, na dan zavetnika šempetrske župnijske cerkve. 
Vsakoletni Praznik sv. Petra s tradicionalno šagro in 
Plesom na brjarju s svojo vsebino prikazuje nekdanji 
način praznovanja.

Izročilo pravi, da so v 
Šempetru na šagro vabili 
fantje, ki so pripravili 
veselico, s pesmijo Stu 
ledi. Pred začetkom so 
blagoslovili brjar. 
Nato so fantje imeli 
pravico do prvega plesa, 
imenovanega Stu ledi, 

ki je varianta poloneze – meščanskega plesa poljskega 
izvora. 
Prvi ples, ki je bil za izbrana dekleta velika čast, ni bil en 
sam, pač pa gre za splet šestih ali sedmih plesov, ki se je 
imenoval partida. Po vsaki partidi sta gasilska stražnika 
z vrvjo izpraznila brjar. Ob prazniku sv. Petra so, ni 
znano kdaj, začeli prirejati tudi veliko tombolo. 
Kje: Šempeter pri Gorici

Občinski praznik 
Občina Šempeter-
Vrtojba praznuje 22. 
julija občinski 
praznik. Tega dne 
leta 1998 je Državni 
zbor Republike 
Slovenije sprejel 
zakon, da Šempeter 
in Vrtojba postaneta 
samostojna občina. 
V počastitev tega 

dne vsako leto poteka slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Šempeter-Vrtojba, ko župan Občine Šempeter-
Vrtojba podeli občinske nagrade posameznikom, 
društvom in podjetjem, ki že dolgo let uspešno delajo 
in ustvarjajo ter vidno prispevajo k razvoju občine. Ob 
občinskem prazniku potekajo tudi druge kulturne in 
zabavne prireditve.

Mednarodna razstava psov
Športni kinološki klub 
Vrtojba vse od leta 
2000 v novembru gosti 
mednarodno razstavo 
psov, na kateri se 
predstavi več kot 1600 
pasjih lepotcev 1200 
lastnikov iz 18 držav, 
med katerimi izberejo 
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najlepšega psa med najlepšimi. Namen pasje razstave 
je ozaveščati kinologe, ljubitelje psov in organizatorje 
kinoloških prireditev, da so razstave namenjene 
vsem, ne le kinologom in vzrediteljem psov. Bodoči 
lastniki psov imajo namreč na pasji razstavi lepo 
priložnost, da spoznajo različne pasme in predvsem 
njihove zahteve pri negi in vzgoji ter si potem 
samokritično izberejo psa, ki bo primeren zanje in 
njihovo družino. Eden od ciljev pasje razstave pa je 
tudi pokazati, da naši štirinožni prijatelji niso v 
breme urbanemu okolju in da so še kako pomembni 
za  ljudi. (v okvir tradicionalnih prireditev)

Plesno poletje 
V zadnjih dneh avgusta v Šempetru poteka 
mednarodni projekt Plesno poletje. Gre za 
že uveljavljeno obliko dodatnega plesnega 
izpopolnjevanja pod vodstvom priznanih plesnih 
pedagogov iz Slovenije in tujine, ki ponuja pester in 
kakovosten plesno-izobraževalni program, namenjen 
članom plesnih skupin, mentorjem, plesnim 
pedagogom, koreografom in vsem ljubiteljem plesne 
in gledališke umetnosti. Pestra izbira plesnih tehnik, 
izjemno strokovni in uveljavljeni domači ter tuji 
plesni pedagogi in zanimivi večerni plesni dogodki 
so elementi, ki zagotavljajo kvalitetno plesno 
izobraževanje in prisrčno medsebojno druženje.
Kje: Šempeter pri Gorici 
Organizator: Umetniško društvo M&N Dance 
Company 
 

Boreljada

Borela je v današnjih časih na asfaltnih cestah sicer 
ostala zelo uporabno prevozno sredstvo kljub 
preštevilnim avtom, ki jo spodrivajo. A v Vrtojbi je ne 
bodo izpodrinili, saj Vrtojbenci njen pomen vsako leto 
počastijo z organizacijo kulturno etnološko športne 
prireditve-Boreljade. V sklopu te prireditve Vrtojbenci 
predstavijo svoje borele, nekateri pred svojimi domovi, 
drugi v sprevodu. In tako Vrtojbenke in Vrtojbence 
borela poveže v skupnem zagonu, da človeško in 
kulturno zadihajo kot ena skupnost.
Kje: Vrtojba 
 
Martinova furenga

Dan sv. Martina častijo v večini evropskih držav 
tako, da se na različne načine spominjajo svetnika, 
ki je nesebično delil svoj plašč z beračem. Pri nas 
pa ga praznujemo predvsem kot praznik vina, ko se 
mošt spremeni v vino. Kot veleva tradicija, pa je novo 
vino potrebno poskusiti ob dobri hrani in v veseli 
družbi. Zato je vsako leto organizirana tradicionalna 
prireditev, poimenovana Martinova furenga. Lahko 
bi rekli, da je to razstava v živo, ko furmani (vozniki 
konjskih vpreg) naložijo sode in vino, potem pa se 
z vozovi in konjskimi vpregami odpeljejo na pot. 
Furenga se zaključi na trgu Ivana Roba v Šempetru 
pri Gorici, kjer krstijo mlado vino. V večernih urah 
pa obiskovalke in obiskovalci zaplešejo ob zvokih 
narodnozabavnih ansamblov. 
Kje: več lokacij v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi

Korak iz teme - dobrodelni pohod z lučkami
Športno društvo Mark in Osnovna šola Ivana Roba 
Šempeter že od leta 1997 v novembru prirejata 
večerni pohod z baklami, z imenom »Korak iz teme«. 
Pohod, ki je vključen v evropski koledar pohodniških 
prireditev, je dolg približno pet kilometrov, pohodniki 
pa prehodijo ulice Šempetra. To je dobrodelna 
prireditev, ki želi otroke in mladostnike opozoriti in 
s tem odvrniti od vseh oblik zasvojenosti s športno 
aktivnostjo, ki koristi zdravju, tako fizičnemu kot 
psihičnemu. 
Kje: od Gasilskega doma po ulicah v Šempetru pri Gorici 

Srečanje s preteklostjo
Goriška, Kras in 
Posočje – območje, 
kjer je potekala 
krvava soška fronta – 
je zaradi ostalin prve 
svetovne vojne nekaj 
posebnega. Na tem 
območju je tudi 
ogromno zbiralcev in 
zasebnih muzejev, 

skoraj vsak ima pri hiši različne predmete, ki so ostali 
po bojih na fronti. Zbiralci starih vojaških predmetov 
in drugih starin pa se vsako leto udeležijo 
mednarodnega srečanja, kjer si je mogoče izmenjati 
vojaške ostaline – tu ne gre le za orožje, pač pa tudi za 
osebne predmete vojakov, uniforme, odlikovanja, 
fotografije in razglednice, ki so jih pisali vojaki s front 
pred skorajda stoletjem. Obenem je tudi pomemben 
turistični dogodek, saj se srečanja udeležijo tudi 
razstavljavci iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, 
Madžarske in Srbije. Takšno druženje je - poleg 
izmenjave predmetov - namenjeno tudi izmenjavi 
izkušenj in novim poznanstvom med ljubitelji vojaške 
zgodovine. Je pravzaprav učna ura vojaške zgodovine 
- toda s pomembnim sporočilom: »Nikoli več vojne!«
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KULINARIKA
Ker se vse dobre in lepe stvari začnejo in končajo 
ob hrani, vas vabimo, da okusite nekatere naše 
kulinarične specialitete. Značilne jedi  tega območja 
so razne mineštre (npr. šelinka iz zelene in ohrovtova 
mineštra), frtalja (jajčne omlete), velikonočne fulje 
(kruhovi svaljki) in druge. Poleg tega obmejne občine 
na Goriškem zadnji vikend v septembru sodelujejo 
na uveljavljeni kulinarični prireditvi Obmejni okusi 
(Gusti di frontiera) v Gorici (Italija).

Mineštra iz zelene (Šәlinka)
½ kg fižola, 5 krompirjev, 3 stroki česna, nekaj listov 
zelene (njәkej pjәri ot šjәlina), 1 čebula, svinjsko meso 
(svinjska koža, slanina, kost), moka, sol in poper
½ kg fižola damo zvečer močiti v vodo, naslednje 
jutro ga skuhamo. V lonec damo 5 krompirjev, 
zrezanih na večje kose, 3 stroke česna, 1 sesekljano 
čebulo in svinjsko meso (včasih so dali svinjsko kožo 
ali slanino ali kost), narezano na koščke, in zalijemo 
z vodo. Ko je krompir kuhan, dodamo še sesekljane 
liste od zelene in kuhamo največ 30 minut. Če želimo, 
lahko vse skupaj zgostimo s 'prežganjem'. Solimo in 
popramo po okusu.

Ohrovtovka (kәpәrwәc)
Srednje velika glava ohrovta (vrzwәtә), pest koruzne 
(sjәrkәvә) moke, strok česna, 3 žlice masti
Ohrovt (vrzwәtә) očistimo in narežemo na trakove, 
široke ½ cm. Kuhamo jih v slanem kropu. Na pol 
kuhane zabelimo z mastjo, na kateri smo prepražili 
strok česna, dodatno zalijemo in ko zavre, zgostimo s 
pestjo koruzne moke. Posolimo in popramo.

Frtalja
Jajca, moka, zelenjava (srčno zelje, komarček 
= kwәrәmač, list čebule, česna in drobnjaka, 
mederjanca)
Na drobne koščke narežemo zelenjavo. V ločenih 
skledah stepemo rumenjake in beljake. V skledo z 
rumenjaki dodajamo moko, po želji tudi vodo. Nato 
dodamo narezano zelenjavo, lahko tudi drobne 
koščke domače salame in sira. Na koncu dodamo 
sneg beljakov in počasi premešamo. Eno zajemalko 
mase vlijemo na vroče olje v ponev in ocvremo.

Fulja
Bel hleb kruha (sredica), 5 žlic sladkorja, 10 dkg rozin 
(cәbibo), 10 dkg pinjol, 3 vanilijeve sladkorje, lupinica 
limone, lupinica pomaranče, malo mleka, voda, v 
kateri se je kuhala velikonočna šunka
Kruh narežemo na štiri dele in ga pustimo čez noč 
na zraku, da se osuši. Sredico izdolbemo, zdrobimo, 
da dobimo sveže drobtine, ki jih ponovno sušimo čez 
noč. Dodamo vse sestavine, pregnetemo v gladko 
maso, oblikujemo majhne klobasice, ki jih skuhamo 
v vodi, kjer se je kuhala velikonočna šunka. Fulja 
je kuhana, ko priplava na površino. Postrežemo jih 
potresene s sladkorjem.

ZAKLJUČEK
Tu se naše potovanje konča. Sprehodili smo se skozi 
zgodovino, ubesedili kulturne znamenitosti Občine 
Šempeter-Vrtojba in uživali ob naravnih lepotah 
občine in ob tem poskrbeli za našo dobro telesno 
pripravljenost, obenem pa z recepti značilnih jedi 
dali velik poudarek pripravi zdrave prehrane. Večkrat 
prelistajte naš in vaš turistični vodnik, sprehodite se 
skozi bogato kulturno in naravno dediščino občine in 
uživajte ob pripravi naših pristnih jedi!
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IZLETI PO BLIŽNJI OKOLICI

Frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo 
Gorico z grobnico Bourbonov in Škrabčevo knjižnico

Bazilika na Sveti Gori

Solkanski most

Dolina Soče

Cerje

KOLOFON

Katalog izdal: KŠTM Šempeter-Vrtojba
Viri: Ivan Rob, Življenje in delo; Jožko Martelanc: 
Šempeter skozi čas; Renato Podbersič: Štorje od 
šešerjov an tobink; Igor Sapač: Grajske stavbe v 
zahodni Sloveniji (območje Nove Gorice in Gorice); 
Helena Seražin: Vile na Goriškem in Vipavskem od 
16. do 18. stoletja; Miran Zorn: Pod sencami neba; 
Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja; Renato 
Podbersič ml.: Vrtojba (http://sl.wikipedia.org/wiki/
Vrtojba); http://www.goriskimuzej.si/stolp.html; 
http://www.primorci.si/osebe; http://www.sempeter-
vrtojba.si; http://www.up-rs.si; Vrtejbnska kuhnja; 
Korošak: vijolice
Besedila po virih pripravila Sara Krošelj
Fotografije: Arhiv KŠTM Šempeter-Vrtojba, 
Fotoatelje Pavšič Zavadlav, Foto Mario, Matjaž 
Prešeren, Video Pro, Arhiv Društva žena Vrtojba, 
Saša Planinc, Valentina Krašna, Mitja Močnik, Sibil 
Slejko
Prevod: Dragoumanos
Oblikovanje in grafična priprava za tisk: GAF lab
Naklada: 2000 izvodov, 2014
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ZEMLJEVID

Opise in slike točk iz zemljevida lahko najdete v notranjosti publikacije. Z vijoličnim znakom in številko                so označene zanimivosti s področja zgodovine in 
kulture, zelenim znakom in številko s področja pokrajine            , z rumenim pa s področja aktivnosti             .
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Policija - tel.: 113
Reševalci - tel.: 112
Gasilci - tel.: 112

Občina Šempeter-Vrtojba 
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici 
tel. +386(0)5 335 10 00  

Turistične informacije 
Trg Ivana Roba  4 
5290 Šempeter pri Gorici 
tel.: +386(0)5 393 61 17

Bolnišnica
Ulica padlih borcev 13a 
5290 Šempeter pri Gorici 
tel.: +386(0)5 330 10 00

Pošta Slovenije
Vrtojbenska cesta 21a 
5290 Šempeter pri Gorici 
tel. +386(0)5 331 19 00

Lekarna
Cesta Prekomorskih brigad 2 
5290 5290 Šempeter pri Gorici 
tel.: +386(0)5 338 37 30

Žnidarčičeva ulica 21
5290 5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 992 67 94

Pokrajina

Kultura in zgodovina

Aktivnosti

Železniška postaja 
Cvetlična ulica 46
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 296 39 14

Medobčinsko redarstvo 
Cesta Goriške fronte 11 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 335 73 71

Turistična agencija Gea
Trg Ivana Roba  4 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 393 61 17   

Hit Hotel in restavracija Lipa
Trg Ivana Roba 7
5290 Šempeter pri Gorici 
tel.: +386(0)5 336 60 00

Dijaški dom
ŠC Nova Gorica
Biotehniška šola Šempeter
Ulica Padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija
tel.:+386(0)5/62-05-740

Okrepčevalnica Zdenka 
Ulica padlih borcev 1 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 303 22 22

Gostilna Rutinca
Ulica 9. septembra 152, Vrtojba 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 303 61 50

Picerija Luna
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 393 00 66

Okrepčevalnica Gatis
Polje 4, 5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 393 57 28

Restavracija Milaso
Mednarodni prehod 1, Vrtojba 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386 641 312 27 

Igralni salon
Mednarodni prehod 4, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 338 45 60

Športni center Hit
Polje 5 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 330 63 83

Koristne informacije


