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Dobrodošli v Šempetru pri Gorici in v 
Vrtojbi, na koščku zemlje, ki je že od nekdaj 
pomenil mikavno sečišče Mediterana s 

severom, stičišče 
slovanskega, 

romanskega in 
germanskega sveta, 

tu so bila vrata v 
različne svetove. 
Če se povzpnete 

na hrib sv. Marka, 
boste videli črto 

horizonta, ki deli 
morje in nebo. Tu boste 

zaznali črto časa, ki 
povezuje davno preteklost s 

sedanjostjo in celo 

Šempeter

Sveta goraSabotinGoriška brda

Gorica (IT) Nova Gorica

Miren

Beljak (AT)
175 km

Benetke (IT)
141 km

preteklost z onostranstvom, saj so prav tam 
odkrili zakladno najdbo, ki sega vse do 12. 
stoletja pr. n. št.. 

Smo vaša idealna iztočnica za poti na vse strani 
neba, ali prijazen kraj, v katerem se lahko 
ustavite. Današnji obiskovalec bo pri nas našel 
pokrajino, ki je rob med urbanim in naravo. Kjer 
so še cvetoči sadovnjaki, poti ob travnikih, 
posebej lepe so poti skozi vinograde 
Vrtojbensko-biljenskih gričev. Lahko jih 
prehodite, pretečete ali prevozite s kolesi, 
imamo pa tudi nekaj posebnega in izjemnega: 
plezalno steno, ki je ena izmed največjih v 
Sloveniji in kjer zares "dogaja". Našli jo boste ob 
šempetrski osnovni šoli.

Družabno življenje? O, seveda, Boreljada, 
Šalamjada, Plesno poletje, pustovanje, praznik 
sv. Petra, Martinova furenga, gasilci in še in še. 
Saj veste, kako je s tem v prijaznih krajih, kjer se 
vsi poznamo ... In če vas "navsezgodaj" 
prebudijo naši monumentalni cerkveni zvonovi:

 
a) se pokrijte z blazino čez glavo, 
b) uživajte v intenzivnem zvoku, ki čisti
     prostor in napolni duha, 
c) vzemite jih kot dobrodošlico. 

Pogled na Šempeter in Vrtojbo s Cerja.

Vrtojba

Škabrijeldolina Soče Lijak

Ljubljana
104 km
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Zgodovina
Najstarejše sledi prisotnosti naših prednikov najdemo na 
pobočju hriba sv. Marka, kjer se je očitno nekaj dogajalo že pred 
3.000 leti, v bronasti dobi. Na zahodnem delu hriba je namreč 
kmečki fantiček leta 1867 odkril zakladno najdbo, ki je obsegala 
400 kilogramov bronastih predmetov, največ je bilo sekir, 
menda pa so našli tudi fibule, zapestnice, igle, osti sulic. Ta 
šempetrski depo sodi med pomembnejše in obsežnejše v 
Evropi. Danes je od njega ostalo le 72 predmetov, ki so večinoma 
spravljeni v muzejih v Gorici in na Dunaju.

Arheologi so najstarejše predmete iz šempetrske depojske najdbe datirali v čas od 12. stoletja pr. n. 
št., večina jih je iz časa med 9. in 7. stoletjem pr. n. št.. Zanimivo in zagonetno vprašanje, ki se poraja, 
pa je, zakaj so te predmete, ki so bili spravljeni v dveh keramičnih posodah, zbirali? Ena razlaga pravi, 
da so jih zbirali, da bi jih nekoč pretopili, a v arheološki stroki se vse bolj uveljavlja druga razlaga, ki 
pravi, da so bili ti predmeti votivni darovi. To pomeni, da so jih dlje časa shranjevali na svetih mestih 
in jih uporabljali za komunikacijo z onostranstvom.   

Na tem območju je bila očitno tudi naselbina, saj so našli prazgodovinsko keramiko in ostanke 
žganine. 

Depoji so bili tudi sicer značilnost bronaste dobe. To so bili deponirani, v zemljo zakopani "zakladi" s 
kovinskimi predmeti, med katerimi je bilo največ orodja in orožja. Nekateri depoji so vsebovali le 
nekaj predmetov, drugi več kot sto. Namen tega početja ni natanko znan, šlo naj bi za kultne darove 
bogovom v onostranstvu, saj so depoji največkrat locirani na samotnih in težje dostopnih mestih 
izven naselij, kot so razne jame, skalne razpoke, območja ob vodah.

Prva omemba imena Šempeter (de sancto Petro) 
sega v leta okoli 1200 in jo najdemo na seznamu 
posesti goriških grofov. Ime kraja priča o tem, 
da je bila soseska že dovolj izoblikovana in 
velika, da je imela svojo cerkev posvečeno sv. 
Petru. Kasneje v srednjem veku pa je Šempeter 
dobil tudi pridevnik (prope Goritiam) "pri 
Gorici". Na seznamu goriških grofov so poleg 
posesti v Šempetru omenjene tudi grofove 
posesti na Lavžniku (in Lonsinc) in v Vrtojbi (de 
Toyva superiori in inferiori Toyfa). Okrog leta 
1350 se vas Vrtojba omenja v urbarjih goriških 
grofov kot Vertoib. V tistem času je bila danes 
enotna vas razdeljena na dva samostojna dela, 
na Gornjo in Dolnjo Vrtojbo, ki sta se združila v 
enotno vas šele po 1. svetovni vojni. Od leta 
1998 oba kraja tvorita občino Šempeter-
Vrtojba. 

4 5

Trije figuralni kapiteli, ki so danes vzidani na zidu okrog 
šempetrske cerkve, so morda edini kiparski ostanek poznogotske 
cerkve, ki je stala na istem mestu.
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Rodbina Coronini izhaja iz okolice Bergama v Lombardiji in je najverjetneje langobardskega izvora. 
V Furlanijo in na Goriško so se naselili konec 15. stoletja. Začetnik šempetrske veje rodbine Coronini 
Cronberg je bil Aleksej (1580–1679), najslavnejši predstavnik pa Janez Krstnik (Johann Baptist 
Alexius) (1794–1880), ki se je odlikoval v avstrijski vojski in državni upravi. Med drugim je bil med 
leti 1836 in 1848 tudi vzgojitelj mladoletnega Franca Jožefa, poznejšega avstrijskega cesarja. Prav on 
je dal na šempetrskem pokopališču leta 1856 zgraditi 
kapelico, v kateri je bila družinska grobnica 
Coroninijevih, in ki jo je osebno nekajkrat obiskal celo 
sam presvetli cesar Franc Jožef. Kapelica je bila v bojih 
med prvo svetovno vojno porušena, toda grobnica pod 
njo je ostala nepoškodovana. Vanjo so leta 2013 k 
večnemu počitku položili še zadnjega moškega potomca 
šempetrske veje rodbine Janeza Krstnika oziroma grofa 
Ivana, kot so ga imenovali Šempetrci. Coroniniji so bili v 
Šempetru priljubljeni. Njihova graščina s parkom za 
cerkvijo v Šempetru stoji še danes, v njej je sedež občine, 
na ogled pa je tudi stalna razstava o tej plemiški rodbini. 

Plemiška rodbina Coronini von Cronberg iz Šempetra

Coroninijevo vilo je dal sredi 19. stoletja skoraj na novo zgraditi Janez Krstnik (1794–1880). Med 1. svetovno vojno je bila 
graščina skoraj docela uničena, a jo je družina med leti 1927 in 1930 obnovila najverjetneje po načrtih arhitekta Maxa Fabianija. 
Ob tem pa so se tako zadolžili, da so jo morali leta 1930 prodati. Kupec je bila italijanska vojska, ki je v graščini uredila sedež 
zavoda za otroke padlih italijanskih letalcev (Istituto Maddalena).

6 7

Janez Krstnik Coronini (1936–2013)

Aleksej Coronini (1898–1979)

Rudolf Coronini (1860–1918)

Franc Karel Aleksander Coronini (1833–1901) 
prvi šempetrski župan (1868 1899), 

predsednik poslanske zbornice dunajskega parlamenta 
(1879–1881), 

goriški deželni glavar (1870–1877, 1883–1899)

Janez Krstnik Aleksander Coronini (1794–1880)
vzgojitelj cesarja Franca Jožefa (1836–1848), 

civilni in vojaški guverner Banata in Vojvodine 
(1851–1859),

hrvaški ban (1859–1860)

Janez Krstnik Clemens Aleksander Anton 
Coronini (1761–1847)

Jožef Franc Anton Mihael Izidor Coronini 
(1734–1790)

nečak Janez Krstnik Bonifacij Coronini 
(1689–1750)

Franc Anton Coronini (1665–1732)

Janez Krstnik Coronini (1627–1698)

Aleksander Coroninus (1580–1679)

–

Angelika von Schuckmann (1941)

Maria Terezija Normann Ehrenfels (1895–1978)
Maria Anna baronesa Tacco von Foelsenstein und 
St. Florian (1912–1995)

Marianna von Oppersdorff (1871–1965)

Selma Sofija Cristalnigg (1832–1919)

Marianna Testa-Carcano-Marsciano (1797–1855)

Eleonora Strassoldo (1764–1842)

Clementina von Leiningen-Dagsburg (1740–1827)

Maddalena Giacinta de Simonetti (1714–1744) 

Maria Cecilia baronesa von Weidmannsdorf 
(1671–1719)

Orsola Caterina del Mestri von Schoenberg 
(1628–1721)

Caterina di Moscon (1586–1656)
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Župnijski cerkvi

Janez Mihael Lichtenreit, 
1705–1780, 
božja s sv. Dominikom in sv. 
Katarino Siensko

Rožnovenska Mati 

Na zvoniku je Šempetrcem 
vsaj od leta 1780 čas 
merila tudi ura.

Tone Kralj, 1900 1975, Križani med 
prijatelji in sovražniki (detajl)

–

8 9

Med cerkveno notranjo opremo si velja ogledati še sliko sv. Petra in Pavla (danes jo hranijo v 
zakristiji), delo goriškega slikarja in restavratorja Clementa Del Nerija (1865–1943). 
Monumentalna oltarna podoba sv. Petra je delo beneškega slikarja Guida Cadorina (1892–1978) iz 
leta 1928, očeta Ide Cadorin Barbarigo,  soproge Zorana Mušiča. Postaje križevega pota in sliko sv. 
Jožefa z detetom je naslikala goriška slikarka Emma Galli (1893–1982), slikar Tone Kralj 
(1900–1975) je upodobil Krst v Jordanu v krstilnici in izklesal kip Srca Marijinega v levem stranskem 
oltarju. Kip Križanega in Srca Jezusovega v desnem stranskem oltarju, oba iz leta 1929, pa je 
upodobil priznani slovenski kipar France Gorše (1897–1986).  

Med letoma 1924 in 1925 so sredi Vrtojbe postavili cerkev Srca Jezusovega, ki je bila po načrtih 
A. Radoviča in pod nadzorstvom Maksa Fabianija (1865–1962) zgrajena v neoromanskem slogu. 
Cerkev so posvetili 13. decembra 1925, zvonik oglejskega tipa pa je bil dograjen leto kasneje. 

Notranjost cerkve hrani veliki marmorni oltar neoromanskega sloga, posvečen Srcu 
Jezusovemu. V cerkvi je kar nekaj slik znanega slovenskega slikarja Toneta Kralja 
(1900–1975), med drugim na apsidalni steni triptih Srce Jezusovo iz leta 1956. Kralj 
je tudi avtor stenskih poslikav na lokih arkad, ki ločujejo glavno od stranskih ladij. 

Te poslikave so nastale med leti 1954 in 1957.

V niši levega stranskega oltarja je kip 
Lurške Matere Božje, tirolsko delo. V niši 
desnega stranskega oltarja pa je kip 
sv. Jožefa, delo tirolskega 
kiparja Goffreda 
Moroderja iz leta 
1930.

Cerkev Srca Jezusovega v Vrtojbi

Cerkev sv. Petra v Šempetru pri Gorici

Najbrž je cerkev stala že ob prvi omembi kraja de sancto Petro leta 1200, zagotovo pa je bila tu 
poznogotska stavba, najverjetneje postavljena ob ustanovitvi župnije, do katere je prišlo še pred 
letom 1425. V baroku je bila cerkev temeljito predelana. Med leti 1618 in 1773 so župnijo upravljali 
goriški jezuiti, ki so med 1663 in 1666 zgradili kapelo Božjega groba. Med 1. svetovno vojno (1916) 
sta bili cerkev in kapela Božjega groba skoraj v celoti porušeni, večina cerkvene notranje opreme pa 
je bila izgubljena ali uničena.

Danes je pred nami župnijska cerkev, zgrajena po 1. svetovni vojni v neoromanskem slogu, po načrtih 
uglednega arhitekta in urbanista, Plečnikovega sodobnika, Maksa Fabianija (1865–1962). Posvetili 
so jo leta 1929. 

V notranjosti vidimo kipa dveh angelov adorantov, ki sedaj krasita 
cerkveno apsido, pred tem pa sta bila del glavnega baročnega oltarja. 
Od baročnih platen se je ohranila le slika Rožnovenske Matere božje s sv. 

Dominikom in sv. Katarino Siensko, ki visi na levem delu 
slavoločne stene in je nekdaj pripadala bratovščini sv. 

Rožnega venca. Gre za delo znanega baročnega 
slikarja Janeza Mihaela Lichtenreita 

(1705–1780), enega 
najpomembnejših slikarjev 
18. stoletja na Goriškem. 
Slikar, po rodu iz Passaua, se 
je prav v tej cerkvi tudi 
poročil, in sicer z Dorotejo 
Dragogna iz ugledne 
šempetrske notarske 
družine. Poročila sta se 24. 
junija 1737.
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Rožnovenska Mati 

Na zvoniku je Šempetrcem 
vsaj od leta 1780 čas 
merila tudi ura.

Tone Kralj, 1900 1975, Križani med 
prijatelji in sovražniki (detajl)

–

8 9

Med cerkveno notranjo opremo si velja ogledati še sliko sv. Petra in Pavla (danes jo hranijo v 
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Cerkev so posvetili 13. decembra 1925, zvonik oglejskega tipa pa je bil dograjen leto kasneje. 

Notranjost cerkve hrani veliki marmorni oltar neoromanskega sloga, posvečen Srcu 
Jezusovemu. V cerkvi je kar nekaj slik znanega slovenskega slikarja Toneta Kralja 
(1900–1975), med drugim na apsidalni steni triptih Srce Jezusovo iz leta 1956. Kralj 
je tudi avtor stenskih poslikav na lokih arkad, ki ločujejo glavno od stranskih ladij. 
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Cerkev Srca Jezusovega v Vrtojbi

Cerkev sv. Petra v Šempetru pri Gorici
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V nekdanjem vojaškem stražnem stolpu, ki ga je 
v Vrtojbi tik ob nekdanji italijansko-
jugoslovanski državni meji leta 1948 postavila 
jugoslovanska vojska in ga uporabljala za 
nadzor meje vse do leta 1991, se nahaja 
najmanjši muzej v Sloveniji. 

V spominskem muzeju je na ogled razstava o 
življenju ob novi državni meji, ki je bila zaradi 
politične konfrontacije med socializmom in 
kapitalizmom, blokovske delitve sveta ter 
hladne vojne strogo nadzorovana. Razstava 
govori o kulturnem šoku, ki so ga doživeli ljudje, 
ko je na Goriškem nova državna meja čez noč 
presekala življenja ljudi, ločila družine in 
razdvojila prijatelje.

Nikoli več!

Pot miru od Alp do Jadrana je posvečena 
spominu na številne žrtve 1. svetovne vojne in 
je opomin prihodnjim rodovom, naj se nikoli 
več ne ponovi. 

“Št. Peter! Kako nepopisno žalostna slika. Tam v 
ozadju medlo rdeče zahajajoče solnce, v zrak pa 
štrle sami prazni, porušeni zidovi …” 
(časopis Edinost, 11. 11. 1917).

Pot miru Stražni stolp

Novica o atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika 
Franca Ferdinanda se je v Šempetru razširila prav 29. junija 
1914, na dan praznovanja farnega zavetnika sv. Petra. Sledili 
so vpoklici vojaških obveznikov. Leta 1916 sta se Šempeter in 
Vrtojba znašla na sami frontni črti, civilno prebivalstvo je 
moralo v begunstvo, oba kraja sta bila porušena.

V naši občini nas Pot miru vodi po neprometnih cestah in 
povezuje dve pomembni točki: hrib sv. Marka in grič sv. Ota. 
Na poti stoji sedem štirijezičnih informacijskih tabel.

Soška fronta, ki je tekla tudi čez naše kraje, je za sabo pustila 
kaverne, strelske jarke, utrdbe in predvsem pokopališča. Tu 
se je borilo na tisoče mladih fantov in mož številnih narodov, 
vojno pa je bridko okusilo tudi civilno prebivalstvo krajev ob 
fronti.

10 11

Goriški grad, Sveta Gora, Frančiškanski samostan na Kostanjevici nad Novo Gorico, Mirenski grad ... vse je kot na dlani, ko se s 
stražnega stolpa popotnik zazre v daljavo. 
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Vrtojbensko-biljenski griči so največji in najbolj slikovit vinograd v Sloveniji. Obsega kar 240 ha. 
Lahko jih prehodimo, pretečemo ali se po slikovitih poteh med trtami podamo s kolesom. Jeseni se 
tu zbirajo škorci, na tisoče škorcev, in nato odletijo v tople kraje. Drdrajo, pokajo, škripajo, žvižgajo … 
Veličasten koncert! Vino? Izberite merlot, menda je najboljši. 

Vrtojbensko-biljenski griči

12 13
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Krožna pot
Legenda:

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.

7. 

8. 

9.

 Izhodišče s parkiriščem, počivališčem in 
informativno tablo trim steze ter prvo od 
tabel vrtojbenskega dela Poti miru

Gozdna učna pot sv. Ot, dolga ok. 250 m, ob 
kateri boste spoznali kar 16 različnih 
drevesnih vrst 

Spomenik goriški fronti na vrhu sv. Ota s 
počivališčem in razgledno točko

 Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne, 
kjer je pokopanih 282 avstro-ogrskih 
vojakov, o čemer si boste lahko več prebrali 
na tamkajšnji razlagalni tabli

 Obsežni vinogradi (250 ha) s številnimi 
potmi za gorsko kolesarjenje

 Razgledna točka med vinogradi

Nemški zaklonik iz 2. svetovne vojne

Trim steza s 16 vadbenimi točkami z orodji 
ali brez

 Obcestni zid iz italijanskih nagrobnikov iz 
1. svetovne vojne – okoli 3.000 jih je 
vgrajenih v podporne zidove ob trim stezi

Vrtojba

Pot po "naravnem poligonu" Vrtojbensko-
biljenskih gričev je ena lepših in 
vznemirljiveših. S kolesom jo boste prevozili v 
urici ali dveh. Primerna je tudi za nezahtevne 
kolesarje, je pa priporočljivo gorsko kolo. Nudi 
nekaj vzponov in nekaj spustov, vožnje po 
gozdnih poteh in med slikovitimi vinogradi, 
podlaga je gozdna, travnata ali laporna, 
peščena. Kolesarite lahko v vseh letnih časih, 
edino ob močnih deževjih se pripravite na 
kakšno večjo blatno lužo. Še najbolj je zahtevna 
orientacijsko, sicer pa se gotovo ne boste 
izgubili ... Če se boste odločili za tek ali hojo, so 
poti odprte vse smeri!
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Ples Plezalna stena
Ples je energija. Vsako poletje pride k nam. 
Plesno poletje, festival s čudovito plesno 
izkušnjo. Spiš, ješ, plešeš, cel teden, vse na 
enem mestu. Iz leta v leto so boljši, plešejo pod 
vodstvom uveljavljenih plesnih pedagogov z 
vsega sveta.  Vsi skupaj plešejo tudi na trgu 
sredi Šempetra, hip hop, jazz, modern, balet ... 
Dobra energija! 

Kontakt: www.plesnopoletje.com

Plezalcem, tudi tistim najzahtevnejšim, je 
namenjena velika plezalna stena ob šempetrski 
osnovni šoli.

Višina 8,5 m, 4 težavnostne stopnje (plata, 
2previs, balkon, trebuh). 1.000 m   plezalnih 

površin, več kot 8.000 oprimkov vseh vrst in 
oblik, 60 sidrišč. Nešteto smeri. Eden največjih 
plezalnih centrov v Sloveniji. 

"Nič ni resnično, vse je mogoče." 

Kontakt: www.des.si, desjezakon@gmail.com

16 17

Plesno poletje 
Kdaj: druga polovica avgusta
Kje: Šempeter pri Gorici
Organizator: M&N Dance Company
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Pust

Boreljada

Šempeter dobi svoj pravi obraz šele za pusta. Na 
pustno soboto ljudje odvržemo svoje maske, 
traktorji se ponovno spremenijo v besne 
gosenice, njihovi šoferji pa si pod mini krila 
potegnejo mrežaste nogavice in si na glavo 
poveznejo plavolaso lasuljo ... Ko pridivjajo 
kurenti, se povorka vseh mogočih pustnih mask 
"zarolka" in vsega je žal konec ... do torka.  

Borela je voz na dveh velikih kolesih, ki ga 
porivaš oziroma "boriš" pred sabo. Nikakor je 
ne gre zamenjati s "kariolo" (samokolnico), saj 
si s tem lahko pri domačinih nakopljete veliko 
zamero. V preteklosti so jih uporabljali za 
prevoz orodja na njivo, pridelkov na tržnico in 
druga opravila. V Vrtojbi je bila neke vrste vaški 
simbol, ki vse do danes ni utonil v pozabo. Zato 
so v septembru borele dobile tudi svoj praznik, 
Boreljado,  kulturno, etnološko in športno 

Boreljada Šalamjada

18 19

Pustovanje
Kdaj: pustna sobota
Kje: Šempeter pri Gorici
Organizator: KŠTM 
Šempeter-Vrtojba v 
sodelovanju z drugimi 
društvi

Boreljada
Kdaj: tretji vikend v 
septembru
Kje: Vrtojba
Organizator: Krajevni 
odbor Vrtojba v 
sodelovanju z drugimi 
društvi

prireditev, na kateri se  v "borelohodu" 
predstavijo borele, navadno polne rož in 
domačih pridelkov. Boreljada je velik praznik 
Vrtojbe.  

"Šalam" je suha salama, a vsaka suha salama še 
ni "šalam". 

Šalamjada je ocenjevanje "šalamov", ki se vsako 
leto spomladi dogaja v Vrtojbi ali Šempetru. 

Šalamjada

Boreljada
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Okusi našega območja
Okusna in nepozabna. To je naša domača kuhinja. Polenta, mineštre (npr. šelinka iz zelene), frtalje 
(jajčne omlete), velikonočne fulje (kruhovi svaljki) in še vrsta drugih domačih jedi bi se našla med 
malimi in velikimi kulinaričnimi mojstrovinami, s katerimi se ponašajo dekleta in žene iz Vrtojbe in 
Šempetra. Z njimi vam lahko pričarajo pristne okuse našega območja. Brez njihovih domačih dobrot 
in peciva, ki ga ponosno postrežejo v oblekah in nošah, kot so jih nosili nekoč, se ne odvije skoraj 
nobena večja prireditev v občini. 
 
Ste postali lačni? Hitro k nam, ne bo vam žal. 

20 21

Žene in dekleta iz 
Vrtojbe in Šempetra 

obujajo tudi stare 
običaje, oživljajo stara 

znanja in osveščajo sokrajane 
o vlogi naših krajev v preteklosti. 



Okusi našega območja
Okusna in nepozabna. To je naša domača kuhinja. Polenta, mineštre (npr. šelinka iz zelene), frtalje 
(jajčne omlete), velikonočne fulje (kruhovi svaljki) in še vrsta drugih domačih jedi bi se našla med 
malimi in velikimi kulinaričnimi mojstrovinami, s katerimi se ponašajo dekleta in žene iz Vrtojbe in 
Šempetra. Z njimi vam lahko pričarajo pristne okuse našega območja. Brez njihovih domačih dobrot 
in peciva, ki ga ponosno postrežejo v oblekah in nošah, kot so jih nosili nekoč, se ne odvije skoraj 
nobena večja prireditev v občini. 
 
Ste postali lačni? Hitro k nam, ne bo vam žal. 

20 21

Žene in dekleta iz 
Vrtojbe in Šempetra 

obujajo tudi stare 
običaje, oživljajo stara 

znanja in osveščajo sokrajane 
o vlogi naših krajev v preteklosti. 



Info

Postavljanje mlajev 

Praznovanje sv. Petra

Poletje na placu - poletni festival

Martinova furenga

Mednarodna razstava psov

Kdaj: 30. april
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 in posamezniki

Kdaj: Petrova nedelja
Kje: Šempeter pri Gorici
Organizator: Krajevni odbor Šempeter pri Gorici 
v sodelovanju z drugimi društvi

Kdaj: julij, avgust
Kje: Šempeter pri Gorici
Organizator: KŠTM Šempeter-Vrtojba

 
Kdaj: november
Kje: več lokacij v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi
Organizator: Turistično društvo Občine 
Šempeter-Vrtojba v sodelovanju z drugimi 
društvi

 
Kdaj: november
Kje: Športni center HIT
Organizator: Športni kinološki klub Vrtojba

Policija: 113
Gasilci: 112
Reševalci: 112
Pomoč na cesti: 1987
Stanje na cestah: 1970
Informacije o telefonskih številkah: 1188
Nujna medicinska pomoč: 05 338 33 33
Dežurna zobna ambulanta: 05 335 55 34

TIC Šempeter Vrtojba
Trg Ivana Roba 4, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 393 61 17, 05 393 61 16
www.gea-sp.si 

Gostilna Rutinca
Ulica 9. septembra 152, Vrtojba
Tel.: 05 303 61 50
E-pošta: gastrum@siol.net

Hotel Lipa
Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 336 60 00
E-pošta: hotel.lipa@hit.si
www.hit.si

Gostišča

Restavracija Mark
Markova pot 25, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 303 11 03
www.restavracijamark.com

Okrepčevalnica Zdenka
Ulica padlih borcev 1, Šempeter pri Gorici
Tel.: 041 341 231

Pizzerija Luna
Ulica 9. septembra 152, Vrtojba
Tel.: 05 393 00 66

Okrepčevalnica Gatis
Polje 4, Šempeter pri Gorici
www.gatis-co.si/avtocenter/okrepcevalnica/

Restavracija Milaso
Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici

Igralni salon - casino Drive In
Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici
www.thecasinodrivein.com
Tel.: 05 338 45 60

Saloon Biškut
Na Pristavi 7, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 393 90 83

Prenočišča

Hotel Lipa
Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 336 60 00
www.hotellipa.com

Dijaški dom
Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 62 05 740

Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 335 10 00
Fax: 05 335 10 07
E-pošta: info@sempeter-vrtojba.si
www.sempeter-vrtojba.si

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladino Šempeter-Vrtojba (KŠTM)
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba
www.kstm-sempeter-vrtojba.si
Tel.: 05 393 80 09

Pošta Slovenije
Vrtojbenska cesta 21a, Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 303 12 74

Uporabni naslovi

22 23

Drugi večji
dogodki

Izdal: Občina Šempeter-Vrtojba - Besedilo: Klavdija Figelj - Lektoriranje: Ana Cukijati - Fotografije: arhiv Občine Šempeter-Vrtojba, Iris Batista, 
Marko Bratina, Blaž Erzetič, Foto atelje Pavšič Zavadlav - Oblikovanje: Blaž Erzetič - Tisk: Tiskarna Present, Ljubjana - Naklada: 5.000 kosov
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