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uvodnik

glasilu na pot

Dovolite, da začnemo v olimpijskem duhu: vse, kar smo v dosedanjem razvoju dosegli in
uresničili in na kar smo lahko ponosni (tega pa ni tako malo!), naj bo naša popotnica in
spodbuda za prihodnost in za vse tisto, kar vodi k še boljšemu, naprednejšemu, še bolj
človeškemu. Prepričani smo, da ni potrebno posebej poudariti, kako je prav in primerno, da
združimo energije in odpremo nova poglavja v razvoju naših vasi, pri čemer naj nas vodi
usmerjenost k človeku in k življenju kot najdragocenejši vrednoti.
Naša občina je šele v nastajanju, zato je zelo pomembno, da že v tej razvojni fazi iščemo in
tudi najdemo (seveda z vgrajenimi varovalkami in z odprto linijo za popravke) najustreznejše
smeri razvoja za boljši danes in jutri. V tem vidimo dodaten razlog, da odpiramo strani
občinskega glasila, ki naj izčrpno in natančno obvešča občane o vseh pomembnih dogodkih v
novi občini in se hkrati umesti kot prostor dialoga in srečevanja idej. Pričakujemo, da bomo v
bližnji prihodnosti oblikovali časopis, ki bo postal nepogrešljiv spremljevalec naporov, dela in
dosežkov v skupno dobro ter zanimiv in dobrodošel gost v naših domovih. Želimo, da bi
odprte strani časopisa zares in v polnem pomenu besede spregovorile o našem življenju, zato
vabimo k sodelovanju vse občane, organizacije in društva, posameznike in politične ter
interesne skupine, podjetja in ustanove, posebej še mladino, a tudi starejše, da s prispevki
pomagajo oblikovati pestro in čimbolj popolno sliko dogodkov in problematike, povezane s
predlogi najbolj optimalnih rešitev.
Občinski list, ki je pred vami, je predvsem rezultat želje, da bi v vse družine čimprej prinesel
temeljne informacije o nastajanju nove občine. Ker je nastajal v časovni stiski, se že vnaprej
opravičujemo za morebitne spodrsljaje in hvaležni bomo za kakršnokoli sugestijo, namig ali
kritično besedo.
Razumeli boste, da v tem trenutku še ne moremo povedati, kolikokrat ter kdaj in kako bo
glasilo izhajalo. Tudi poimenovanje občinskega lista se bo najverjetneje spremenilo, pri
čemer računamo na predloge in ustvarjalno sodelovanje čimvečjega števila prebivalcev naše
občine. Uredniški odbor bo sledil načelom dobrega, celovitega in etično korektnega
informiranja, kakovosti prispevkov in zapisane besede ter odprtosti (do) idej, pomislekov in
predlogov.
Upamo, da nam bo z vašo pomočjo, dragi bralci, in s pomočjo občinske uprave in njenih
organov uspelo uresničiti temeljno poslanstvo časopisa in da boste z njim čimbolj zadovoljni.

Uredništvo
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županova beseda

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Za nami je burno in hkrati izjemno uspešno leto. S trdnim prepričanjem in hotenjem smo
uresničili skupno željo in postali samostojna občina. To pomeni, da je pred nami veliko dela,
ki smo se ga z zagnanostjo lotili takoj po končanih volitvah.
S svojim glasom ste se večinsko odločili, da mi zaupate županski mandat. S tem ste mi
omogočili, da z vašim sodelovanjem udejanim vse, kar je botrovalo tudi moji želji, da stopim
na čelo novoustanovljene občine.
Če hočemo postati zares moderna, ljudem in okolju prijazna podeželska občina, ki bo v prvi
vrsti upoštevala želje in potrebe ljudi, moramo najprej postaviti trdne temelje delovanja
lokalne samouprave. Prav zato smo takoj, kot rečemo po domače, pljunili v roke.
V decembru je občinski svet soglasno sprejel vse temeljne akte, potrebne za nemoteno
delovanje občine.
Z Mestno občino Nova Gorica pospešeno potekajo razgovori in usklajevanja glede delitve
skupnega premoženja. Čeprav so pogledi med občinama na končno podobo zaenkrat še
precej različni, lahko zatrdim, da pogovori z obeh strani tečejo v smeri najugodnejše rešitve.
Na razpis za šest delovnih mest v občinski upravi se je prijavilo več kot sto ljudi, ki bi želeli
soustvarjati sedanjost in prihodnost naše mlade občine. Kar težko bo izbrati najboljše.
Prepričan sem, da bomo občinsko upravo oblikovali v mesecu maju in bo tudi takoj začela
delovati. Dotlej bo najnujnejše naloge, kakor je običajno v podobnih primerih, za nas
opravljala Mestna občina Nova Gorica.
Želimo, da bi naša občina delovala na strokovno najvišji ravni. Ker smo se odločili, da
občinska uprava ne bo številčno potratna, sem imenoval Projektno razvojni svet, ki bo
pomagal oblikovati razvojne načrte občine za daljše obdobje.
In še nekaj se mi zdi izjemno pomembno: želimo, da ste natančno obveščeni o vsem, kar se v
naši občini dogaja, kaj snujemo in kaj uresničujemo, kakšne so težave in kakšni so uspehi.
Zato je pred vami zapisovalec, zaenkrat pod delovnim naslovom občinski list, za katerega sem
prepričan, da bo postal naš stalni spremljevalec. Vabim prebivalce naše občine, organizacije,
podjetja in ustanove, politična in interesna združenja, da vanj dejavno prispevate svoja
razmišljanja in predloge ter tako kot soustvarjalci ponudite izvirne zamisli, poglede in rešitve.
Tudi s pomočjo občinskega glasila in s prepoznavnostjo našega dela bomo na temelju
medsebojnega zaupanja gradili in zgradili občino Renče -Vogrsko. Ustvarjalcem želim
uspešno delo, vam, drage občanke in občani pa zanimivo branje.
Župan:
Aleš Bucik

3

sestava občinskega sveta občine Renče – Vogrsko
ALEŠ BUCIK: župan občine
NIKITA FAJT SOCIALNI DEMOKRATI
JANKO FURLAN SOCIALNI DEMOKRATI
TOMAŽ GREGORIČ Združenje SKUPAJ
JOŽEF HVALICA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
VINKO JARC SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
GREGOR KOBAL NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

VALTER MLEČNIK SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
MARJAN MUROVEC Lista za našo občino
VANDA OŽBOT Lista za našo občino
NATAŠA PODGORNIK LISTA ZA VOGRSKO
NEVO PREGELJ Združenje SKUPAJ
RADOVAN RUSJAN Združenje SKUPAJ
SAMO TUREL LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SILVESTER VONČINA DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

KATJUŠA ŽIGON SOCIALNI DEMOKRATI
Občinski svetniki občine Renče – Vogrsko so našteti po abecednem seznamu.
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statut občine renče - vogrsko
komentar statuta občine

Na tretji redni seji 27.12.2007 je občinski svet občine Renče – Vogrsko, po opravljenem
dvofaznem postopku, sprejel Statut občine.
Statut je temeljni akt občine, ki poleg njenih protokolarnih lastnosti – ime, naslov ... določa
tudi organizacijo, namen, poslanstvo in način delovanja občine, opredeljuje njene
najpomembnejše organe, njihove pristojnosti in področja delovanja.
Občinski statut naše nove občine opredeljuje:
• petnajstčlanski občinski svet,
• župana,
• največ dva podžupana ter
• pet odborov oziroma delovnih teles občinskega sveta: in sicer
- komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- statutarno-pravno komisijo,
- odbor za gospodarstvo in proračun,
- odbor za okolje in prostor ter
- odbor za družbene dejavnosti.
Zelo pomemben organ občine je tudi nadzorni odbor, ki bo nadziral zakonitost delovanja
občinskih organov. Statut v temeljnih okvirih določa tudi delovanje občinske uprave,
delovanje občinskega sveta in njegovih komisij, čeprav je natančnejša ureditev poslovanja in
delovanja omenjenih organov prepuščena ureditvi v poslovniku.
Posebno poglavje v statutu je poglavje o krajevnih skupnostih. Občinski svetniki smo v
statutu sprejeli rešitev, ki v veliki meri ohranja dosedanjo ureditev krajevnih skupnosti. V
občini torej ostajajo tri krajevne skupnosti z dosedanjo razmejitvijo in so opredeljene kot
najmanjše enote lokalne samouprave, ki so samostojne pravne osebe z lastnim bančnim
računom in določenim obsegom sredstev, s katerimi gospodarijo same.
Zadnji del statuta je namenjen opredelitvi načinov sodelovanja občanov pri sprejemanju
odločitev v občini, kjer so posebej našteti zbor občanov, ljudska iniciativa in referendum. V
šestem poglavju so opredeljeni temelji občinskih javnih služb, sedmo poglavje pa je
namenjeno določbam o premoženju in financiranju občine.
Zadnja tri poglavja so namenjena tudi opredelitvi splošnih in posamičnih aktov občine,
razmerju in varstvu občine v odnosu do države, nadzoru nad zakonitostjo in prehodnim ter
končnim določbam.
Statut občine Renče – Vogrsko je v prilogi občinskega lista.
Samo Turel
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načrtovanje razvoja občine Renče – Vogrsko 2007 - 2013
V Sloveniji poteka proces načrtovanja regionalnega razvoja kot ga določajo predpisi in drugi
državni akti. Regionalni razvojni načrti bodo osnova za črpanje finančnih sredstev ter za
načrtovanje projektov na državni in lokalni ravni.
Občina Renče – Vogrsko bo kot sestavni del regije svoje razvojne želje in potenciale
vključevala tudi v regionalne razvojne načrte in širše, zato se mora čimprej ustrezno
organizirati in pristopiti k izdelavi občinskih razvojnih programov.
Da bi kar najbolje spoznala svoje razvojne priložnosti in prednosti ter jih uspešno in
pravočasno uresničila, se je potrebno v občini ustrezno organizirati.

namen izdelave razvojnega programa občine 2007 - 2013
Razvojni program občine je temeljni razvojni programski dokument na lokalni ravni, ki bo
zasnoval razvojne priložnosti in prednosti občine ter oblikoval od občanov in gospodarstva
podprte razvojne programe in projekte za obdobje 2007 - 2013.
Razvojni program občine bo oblikoval poti za doseganje ciljev razvoja, ki se bodo odrazili v
višjem življenjskem standardu in kvaliteti življenja vseh prebivalcev občine. Doseganje
dolgoročnih razvojnih ciljev mora potekati socialno pravično, s pospeševanjem razvoja okolja
in ljudem prijaznega gospodarstva, varovanjem naravnih virov, naravne in kulturne dediščine,
podeželske krajinske razpoznavnosti in drugega javnega dobra v občini Renče - Vogrsko.
Občina bo z izdelanim kvalitetnim razvojnim programom učinkovito postavila temelje za:
• izdelavo ciljno usklajenih prostorskih dokumentov občine in vodenje usklajene
gospodarske, družbene in prostorske strategije razvoja,
• sprejemanje preudarnih in konsistentnih razvojno naravnanih občinskih proračunov,
• transparentno sodelovanje občinske uprave in občanov ter njihovo sooblikovanje
razvojnih ciljev in poti za dosego teh ciljev,
• udejanjanje konkurenčnih prednosti pri pripravi ostalih razvojnih programov in
vključevanju v razpise za financiranje projektov razvojnih programov,
• sodelovanje s sosednjimi občinami,
• premišljeno vodenje razvojne politike občine, ki ne bo povzročala socialnih težav in bo
okolju prijazna.

kako bo občina pripravljala razvojne programe
Za pripravo predlogov načrtov razvoja in pripravo predlogov razvojnih programov skrbi
župan občine. V želji, da se pri njihovi pripravi aktivira čim širši ustvarjalni potencial občine,
je župan oblikoval Projektno razvojni svet občine Renče – Vogrsko.
Projektno razvojni svet je sestavljen iz uglednih intelektualcev, managerjev in drugih
strokovno usposobljenih ter izkušenih občanov občine azličnih izobrazbenih smeri in
delovnih področij.
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Vmeščenost Projektno razvojnega sveta v občinski prostor je razvidna iz organigrama.

POLITIČNO ZAKONODAJNI DEL
LOKALNE SAMOUPRAVE

OBČINSKI SVET
ODBORI TER KOMISIJE

IZVRŠNI DEL LOKALNE SAMOUPRAVE

ŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA

PROJEKTNO RAZVOJNI
SVET
OBČINE
RENČE – VOGRSKO

GENERIRANJE RAZVOJNIH IDEJ IN
PRIPRAVA VARIANTNIH PREDLOGOV
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izvedba ciljnih delavnic in javnih okroglih miz
Ker želimo, da bi se v pripravo razvojnih programov vključili vsi nosilci razvoja celotne
lokalne skupnosti, bodo konec januarja in v začetku februarja potekale ciljne sektorske
delavnice povabljenih reprezentativnih predstavnikov gospodarstva in družbenih dejavnosti
po naslednjih sklopih:


za GOSPODARSTVO,



za INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,



za ČLOVEŠKE VIRE IN SOCIALNO OKOLJE,



za KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA;

ter javne delavnice – okrogle mize, na katere so vabljeni vsi občani, in sicer:
• za KS Renče dne, 5. 2. 2007, ob 18. uri
v Kulturni dvorani v Renčah,
• za KS Vogrsko dne, 6 . 2. 2007, ob 18. uri
v dvorani KS na Vogrskem,
• za KS Bukovica – Volčja Draga dne, 7. 2. 2007, ob 18. uri
v sejni dvorani občine v Bukovici.
Zbrani podatki, informacije in ideje bodo skupaj z ostalimi gradivi služili za pripravo
predloga:
•
•

prvega dela razvojnega programa občine za obdobje 2007 - 2013 in
programa razvoja podeželja za obdobje 2007 – 2013.

obravnava in sprejemanje načrtovanih razvojnih dokumentov
Načrtovano je, da bosta predloga obeh razvojnih dokumentov v zgornjem obsegu izdelana in
dostavljena v postopek obravnave in sprejemanja na občinskem svetu in njegovih odborih v
aprilu 2007. V postopku te obravnave je predvidena tudi predhodna obravnava predlogov
pripravljenih razvojnih dokumentov na javnih krajevnih predstavitvah – okroglih mizah po
krajevnih skupnostih.

.
Za Projektno razvojni svet
Silvester Vončina, univ. dipl. ekon
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civilna pobuda za občino, prijazno ljudem in okolju
OBČINA RENČE –VOGRSKO
OBČINSKEMU SVETU
Datum: 23. 1. 2007
Zadeva: POBUDA IN PREDLOG ZA UMESTITEV IN PRAZNOVANJE
OBČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE RENČE – VOGRSKO
Spoštovani svetniki občinskega sveta,
Civilna pobuda za občino, prijazno ljudem in okolju, daje pobudo in predlog za umestitev in
praznovanje občinskega praznika občine Renče - Vogrsko.
Namen občinskega praznika
Občinski praznik je izraz pozitivnega odnosa krajanov oz. občanov do skupnih vrednot in
razvoja lastnega kraja in občine v celoti ter spodbuda k medsebojnemu druženju in
sodelovanju, Zato naj bi združeval vsebine:
• dosedanjih posebnosti vsake KS in njihovo tradicijo praznovanja krajevnega praznika,
• hkrati pa upošteval obstoj nove občine, ki je nastala kot posledica skupnega
pozitivnega napora krajanov vseh treh krajevnih skupnosti v želji po hitrejšem
družbenem in gospodarskem napredku.
Ob predpogoju, da ga občani sprejmejo kot nekaj pozitivnega in njihovega (da ni namenjen le
formalnemu zasedanju občinskega sveta, iskanju nekega »novega dogodka«, ki krajanom
vsem trem KS ni blizu itd…), naj bi občinski praznik dosegal predvsem naslednje cilje:
• nadaljeval in utrjeval bi tradicijo in značilnosti vsake krajevne skupnosti,
• nadaljeval bi tradicijo tesnega sodelovanja in razumevanja razvojnega trenutka, ko so
krajevne skupnost stopile skupaj in z lastnimi močmi dosegle ustanovitev nove občine,
• pospeševal bi medsebojno spoznavanje krajanov v občini ob upoštevanju in
spoštovanju njihove tradicije in posebnosti,
• pospeševal bi medsebojno razumevanje in sodelovanje.
Predlagamo, da občina kot nova lokalna samoupravna družbena skupnost praznuje svoj
praznik enkrat letno skupaj s krajani v eni od krajevnih skupnosti ob tamkajšnjem
krajevnem prazniku.
Nosilke organiziranja in izvedbe krajevnega praznika bi bile, kot do sedaj, krajevne skupnosti.
V krajevni skupnosti, kjer bi se odvijal občinski praznik, bi slovesnost razširili s sporedom, ki
bi bil posvečen tudi celotni občini.
Prepričani smo, da bi tak način praznovanja občinskega praznika pomembno prispeval k
sožitju in nadaljnjemu pozitivnemu sodelovanju krajanov vseh krajevnih skupnosti ter k
razumevanju občine kot samoupravne oblike združevanja krajevnih skupnosti po meri ljudi in
v njihovo skupno dobro.
Civilna pobuda za občino, prijazno ljudem in okolju in
Silvester Vončina, občinski svetnik

9

novice iz krajevnih skupnosti
KS RENČE
veseli december v Renčah
Pravijo, da je december najlepši mesec v letu.
To je čas, ko želimo za trenutek ustaviti rutino vsakdanjika in v naša srca, naše domove in
naše kraje vnesti čarobnost pričakovanja.
To je tudi čas, ko si drug drugemu zmoremo pokloniti najlepša darila, prijeten klepet, stisk
roke, topel objem, skupaj zapeti pesem, izreči iskreno voščilo.In prav s to željo smo vas v
decembru v naših krajih, povabili k skupnemu doživljanju prazničnih trenutkov.
Predstavljamo vam nekaj utrinkov iz družabnega življenja

14. 12. 2006
postavitev jelke na Trgu v Renčah
Krajani Renč se že nekaj let zaporedoma zberejo ter skupaj postavijo in okrasijo jelko na
Trgu. To je napoved veselih dogodkov v decembru in kraj veličastno pričaka sprevod Dedka
Mraza in prihod novega leta.

16. 12. 2006
tradicionalni novoletni potop in novoletni živ žav

Potop so organizirali potapljači Potapljaškega društva Soča Nova Gorica.
Na prireditvi so potapljači, kakor vsako leto doslej, okrasili božično-novoletno jelko v reki
Vipavi, jo nato dvignili iz vode in obesli pod mostom. Udeleženci in številni gledalci so se
lahko pogreli z vročim čajem, kuhanim vinom in toplo malico. Potop so popestrili s
tekmovanjem v iskanju skritega pršuta in steklenic šampanjca, ki so jih prejšnji dan
organizatorji skrili v vodo. Vidljivost v vodi je bila dobra in iskanje ni bilo prezahtevno.
Zmagovalec si je prislužil pravi pršut - na suhem.
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stari dobri Dedek Mraz

V soboto, 16. decembra 2006 smo v Renčah pričakali Dedka Mraza. Sprejem se je pričel že
ob dveh popoldan, ko so učenci vseh razredov OŠ Renče in POŠ Bukovica pripravili pester
program, povezan z zimo, snežinkami, petjem, plesom, Dedkom Mrazom in Babico Zimo,
skratka z vsem, kar smo mlado in staro tako težko pričakovali. Središče dogajanja je bilo na
košarkarskem igrišču, na katerem je stala pravljična zimska hišica, ki so nam jo pomagali
urediti starši in krajani.
Med programom, ki ga je povezovala moderatorka Lea Lindič, je nebo nad Renčami najprej
preletel motorni zmaj, iz katerega je skočil padalec in pristal skoraj sredi prednovoletnega
vrveža - na nogometnem igrišču. Čez nekaj minut pa nas je začelo preletavati letalo. Po
nekajkratnem preletu je letalo odvrglo letake, ki nam jih je poslal sam Dedek Mraz, in
izkazalo se je, da je prav on pilotiral letalo. Ker je imel težave zaradi mile zime in ni mogel
pristati ne na Vipavi in ne na Vogrščku, nas je z letakom obvestil, da prihaja in naj ga
počakamo. Med mladimi in vsemi mladimi po srcu se je pričakovanje stopnjevalo.
Spored je popestril glasbeni gost Primož Kobal. Sledila je dramska igrica Sneguljčica, ki so jo
pripravili učenci dramskega krožka OŠ Renče. Nejc Vrtovec in Blaž Stubelj pa sta odigrala
dve po domače. Napetost je rasla, tudi stemnilo se je že, vendar Dedka Mraza še ni bilo od
nikoder.
Zbrane je pozdravil župan občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik, tudi ravnatelj renške osnovne
šole Bogomir Furlan se mu je pridružil na odru in končno sta uspela dobiti sveže novice, in
sicer, da je Dedek Mraz s svojo kočijo in spremstvom že na poti proti renškemu mostu. Vsi
skupaj smo se podali na nočni sprehod do mosta in tam z nestrpnostjo v daljavi iskali lučke.
In končno smo ga zagledali. Slovesno se je zapeljal preko mostu, ki je pravljično žarel v
svetlobi bakel. Njegova kočija je bila polna lučk, prijaznih nasmehov palčkov, zajčkov,
medvedkov, čarobne Babice Zime, med vsemi njimi pa je sedel Dedek Mraz in nam mahal.
Dedka Mraza smo pospremili na prizorišče, v pravljično zimsko hišico, kjer so predšolski
otroci in učenci prve triade dobili darila.
Že od vsega začetka je bila na prireditvenem prostoru na voljo brezplačna jota s klobaso in
čaj, predstavnice organizacije Rdečega križa Renče pa so za otroke pekle palačinke. Tam so
bile postavljene tudi stojnice, kjer so se prodajali izdelki otrok in predstavnikov Karitasa,
izkupiček njihove prodaje smo namenili v humanitarne namene.
Prireditev, ki se je zaključila z božično-novoletno revijo Kotalkarskega kluba Renče, je zgled
dobrega sodelovanja naše osnovne šole s Krajevno skupnostjo Renče in njenim predsednikom
Marjanom Murovcem, s starši naših učencev in ostalimi lokalnimi organizacijami.
Mojca Saksida
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božično-novoletna revija Kotalkarskega kluba Renče

Ob 19.00 uri se je na kotalkališču v Renčah pričela novoletna revija Kotalkarskega kluba
Renče.
Tudi letos so Renški kotalkarji (vsi: od najmlajših članov, ki so se šele naučili prvih spretnosti
na nemirnih koleščkih, pa do vrhunskih mojstrov, ki pobirajo medalje na evropskih in
svetovnih prvenstvih v kotalkanju) nabito polno dvorano popeljali v čarobni svet barv, glasbe,
tehnične dovršenosti in izrazne elegance umetnostnega kotalkanja.

22. 12. 2006
sprejem Luči miru iz Betlehema na Trgu v Renčah
Sporočilo miru in želje po medsebojni povezanosti smo letos z lučjo miru kljub neprijaznemu
vremenu sprejeli na Trgu pred cerkvijo. Zbralo se je veliko ljudi, ki so želeli luč ponesti tudi v
svoje domove. Dogodek je obogatila spremna beseda, pesem domačega cerkvenega zbora in
sveta maša.

23. 12.2006
dobrodelna prodaja na stojnicah

Renče - na trgu: dobrodelne stojnice, sveža riba iz ribarnice Arčon, domači med, topel čaj in
vino, namaz iz polenovke, ubrani zvoki harmonike v rokah Blaža in Nejca, prijetno božajoče
sonce in dobra volja. Bilo je lepo.
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novoletni nastop telovadnega društva Partizan Renče

Renški telovadci nam vsako leto pripravijo novoletno akademijo. Tudi letos smo občudovali
spretnost , drznost in pogum velikih in malih športnikov.

26. 12. 2006
koncert pihalnega orkestra Vogrsko

Renče: kotalkališče - tradicionalni Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra Vogrsko.
Nabito polna dvorana je uživala v glasbi in plesu.

Alenka Gregorič
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31. 12 .2006
skupno silvestrov anje

Renče - kotalkališče - prvo skupno silvestrovanje. Prijetno urejen prostor, stojnice, ki so se
šibile pod težo sladkih dobrot žena iz vseh treh krajevnih skupnosti, vonj domačega kruha,
pregrešno lepa jabolka z Vogrskega, klobase in zelje, neutruden ansambel, gostja večera,
čudovit ognjemet in vzdušje, ki ga je težko opisati - prijetno, domače, toplo, veselo.
Alenka Gregorič

11. 1. 2007
srečanje predstavnikov KS Renče s pobrateno občino Štarancano

Vsakoletno novoletno srečanje predstavnikov pobratene občine Štarancano in KS Renče smo
letos v organizaciji KS Renče počastili v januarju 2007. Na srečanju se nam je pridružil tudi
naš župan Aleš Bucik. Zaradi službenih obveznosti župana Štarancana ni bilo, zato ga je
zastopal podžupan.
V sproščenem klepetu smo si izmenjali poglede na aktivnosti, ki nas čakajo v letu 2007, saj
bomo letos praznovali 30-letnico pobratenja, občina Štarancano pa tudi 110-letnico obstoja.
Dogovorili smo se, da bomo imenovali skupni odbor, ki bo pripravil program počastitve
pobratenja in se bo prvič sestal predvidoma v mesecu februarju.
Marjan Murovec
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20. 1. 2007
srečanje modelarjev

V soboto dopoldne se je na igrišču za šolo zbralo petnajst udeležencev tečaja za modelarje. V
Renčah so ga v okviru interesnih dejavnosti šole organizirali prvič. Modelarje je vodil
izkušeni mentor Nino Špacapan, ki je navdušenim modelarjem in njihovim staršem obljubil,
da bo poskrbel tudi za nadaljevani tečaj.
Prvega nastopa modelarjev, ki so se jim pridružili tudi modelarji iz sosednje občine ŠempeterVrtojba, se je udeležil tudi župan Aleš Bucik, ki se za razširjanje tehnične kulture mladih še
posbej zavzema. Tečajniki so se s svojimi prvimi modeli pomerili med sabo in kot smo lahko
videli, so k »spuščanju letalc« pritegnili tudi starejše.
Branka Pregelj Arčon

Goriška knjižnica Franceta Bevka , Podružnica: RENČE

V krajevni skupnosti Renče imamo že od leta 1981 odprto PODRUŽNIČNO KNJIŽNICO
FRANCETA BEVKA iz Nove Gorice. V letu 2006 se je iz prostora v Zadružnem domu
preselila v prenovljene prostore na TRG 9, poleg Kulturne dvorane na Trgu v Renčah.
Knjižnično gradivo trenutno urejamo, zato je nekoliko težje poiskati željeno knjigo. Manjka
še nekaj knjižnih polic, ki jih bomo namestili v bližnji prihodnosti.
URNIK IZPOSOJE: TOREK: od 10:30 do 12:00 ure in SREDA: od 15:00 do 18:0 ure.
Poleg izposoje knjig so v knjižnici na ogled tudi razstave. Trenutno razstavljajo gospa Janja
iz Renč z deli iz svojega slikarskega opusa ter otroci iz vrtca v Bukovici.
LEPO VABLJENI V ČLANSTVO IN NA OGLED RAZSTAV!
Julka Gorjan
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napoved dogodkov v februarju:
torek, 6. 2. 2007, ob 18.00 uri
Prireditev ob Kulturnem prazniku v Kulturni dvorani v Renčah: predstavili se nam bodo
učenci Osnovne šole Renče in Podružnične šole v Bukovici ter Moški pevski zbor PROVOX.

torek, 13. 2 2007, ob 19.00 uri.
.
Predavanje o stresu: o stresu in njegovih možnih posledicah nam bo predavala gospa Breda
Komel.
Predavanje, ki ga organizira Rdeči križ Renče, bo potekalo v knjižnici Osnovne šole Renče.
Uro pred začetkom predavanja boste lahko preverili krvni pritisk, ki vam ga bodo strokovno
izmerili zdravstveni delavci.

Vabljeni!

novice iz krajevnih skupnosti
KS BUKOVICA – VOLČJA DRAGA
V KS Bukovica - Volčja Draga sta zadnja dva meseca lanskega leta potekala v znamenju
ureditve ceste proti pokopališču.
Najprej so bile izvedene geodetske meritve in določeni mejniki, nato pa je bila cesta
asfaltirana in urejena. Ostaja še zadnji odsek, ki ga želimo razširiti do parcelnih mej ter
preplastiti z novim asfaltom.
Svet KS je imel prve dni decembra sejo, na kateri je med drugim določil, kateri prostori v
Kulturnem domu bodo na razpolago novi občini. Sredi decembra je bila sklicana še ena seja
Sveta KS, ki pa zaradi premajhne udeležbe ni bila sklepčna.
V okviru decembrskega veselja je bila v Volčji Dragi prijetna zabava ob postavitvi smreke in
prižiganju lučk. Za finančno pokritje je poskrbela Viva d.o.o., organizacijsko pa je za
dogodek poskrbela Vanda Ožbot.
Pri organizaciji skupnega silvestrovanja v Renčah je sodelovalo Društvo upokojencev ter
nekateri posamezniki.

Stanko Šemrl
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novice iz krajevnih skupnosti
KS VOGRSKO
16. 12. 2006
postavljanje jelke
Tudi na Vogrskem smo kot po ostali naši občini prižigali lučke. Izbrali smo najvišjo smreko v
spominskem parku za osnovno šolo, saj je ta smreka vidna z vseh strani iz katerih se
pripeljemo na Vogrsko. Slavnostno prižiganje lučk so pospremili pihalni orkester Vogrsko in
MoPZ Lijak 1883 Vogrsko.

20. 12. 2006
obisk Dedka Mraza v OŠ Vogrsko
Osnovnošolske otroke in otroke iz vrtca je obiskal Dedek Mraz. Vabljeni so bili tudi vsi otroci
iz Vogrskega, ki vrtca ali šole na Vogrskem ne obiskujejo. Dedek mraz jih je obdarli s
številnimi darili, ki jih je prispevala KS Vogrsko.

8. 1. 2007
oddih na snegu
Po številnih nastopih in koncertih si bo Pihalni orkester privoščil oddih na snegu. Na
slovenski kulturni praznik, se člani orkestra odpravljajo v Cerkno, kjer se bodo prepustili
zimskim radostim. Smučanje, sankanje, kepanje in sončenje na snegu jim bo napolnilo
baterije za nove vaje in nastope.

8. 2.2007
občni zbor Kulturno - turističnega društva Vogrsko
Potekal bo občni zbor Kulturno turističnega društva Vogrsko, na katerem bodo po poteku
mandata, delo prevzel novo izvoljeni odbor.

20. 2. 2007
pustovanje
Na pustno soboto se bosta Pihalni orkester in Moški pevski zbor odpravila na že tradicionalno
pustovanje. Od hiše do hiše bo po Vogrskem odmevala glasba in petje.

Nataša Podgornik
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predstavljamo vam
društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga

V Krajevni skupnosti Bukovica-Volčja Draga je bilo Društvo upokojencev ustanovljeno v
letu 1952. V takratnem okolju s pretežno kmečkim prebivalstvom in malo številnimi
delavskimi upokojenci je društvo bolj životarilo, kot delovalo. Delovanje je zaživelo šele po
osamosvojitvi Slovenije. V letu 1994 se je društvo registriralo v skladu z novo zakonodajo. Za
predsednika je bil izvoljen Jordan Petrovčič, za tajnika pa Silvo Mikluž. Skupaj z ožjim
vodstvom društva so pripravili Statut društva, registrirali društvo v Občini Nova Gorica,
posodobili prapor in pripravili program delovanja. Po izteku mandata dotedanjega
predsednika je leta 1998 to dolžnost prevzel Rado Zorn.
Aktivnost društva v zadnjem obdobju je usmerjena v pridobivanje novih članov iz vrst novih
upokojencev, spremljanje zdravstvenega stanja starejših upokojencev in družabne aktivnosti.
Društvo ima večje število »zastopnikov«, ki poznajo razmere v posameznih zaselkih. Pobirajo
članarino, pridobivajo nove člane in obveščajo upravni odbor o potrebi po pomoči starejšim
upokojencem. Od družabnih aktivnostih so najbolj priljubljeni organizirani izleti in letno
srečanje upokojencev.
V društvo je včlanjenih okrog 300 upokojencev. Upravni odbor društva šteje 12 članov,
skupaj z zastopniki po zaselkih pa preko 20 aktivnih članov. Ožje vodstvo se sestaja enkrat
mesečno.
V začetku leta je največ dela s pripravo programa aktivnosti za tekoče leto. Potrebno je
pripraviti seznam krajanov starih nad 80 let in jih tudi obiskati ter razveseliti s skromnim
darilom ob rojstnih dnevih. Obišče se tudi krajane, ki so v oskrbovalnih domovih.
V letu 2006 je društvo organiziralo štiri izlete: dvodnevni izlet v Milano in na Boromejske
otoke v Lagu Maggiore v Italiji. Enodnevni izleti so bili organizirani v Avstrijo v dolino
Malte z obiskom akumulacijske hidroelektrarne in stoterih slapov, v Gornjo Radgono in
Kapelski vrh, na Kočevskem pa smo obiskali Gotenico, Kočevsko reko, Kočevski rog in Bazo
20. Nekaj članov društva se je udeležilo tudi srečanja upokojencev v Lipici. Za vse te izlete je
najbolj zaslužen tajnik društva Silvo Mikluž. V 12-letnem delovanju je kot tajnik organiziral
preko 30 izletov. Poleg izbire primerne turistične organizacije za izvedbo izleta je imel še
največ dela s potrpežljivim obveščanjem potencialnih udeležencev izletov. Ob tem seveda ne
smemo zanemariti dobrega sodelovanja vseh članov Upravnega odbora.
Letno srečanje upokojencev v Kulturnem domu v Bukovici je že po tradiciji združeno z
martinovanjem. Kulturni program na tej prireditvi je bil popestren z nastopom ženskega
pevskega zbora z Gore nad Ajdovščino in razstavo čipk prav tako čipkaric z Gore. Letno
poročilo o delu v preteklem letu je podal predsednik društva Rado Zorn. Dotedanjemu
predsedniku društva se je iztekel že drugi 4 letni mandat zato je Upravni odbor predlagal za
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novo predsednico Renato Tischer, ki je bila tudi potrjena. V ostalem delu programa je vodstvo
poskrbelo za dobro zakusko in pokušnjo vin, ki so jih prispevali posamezni pridelovalci v
Krajevni skupnosti. Prireditev se je zaključila s prosto zabavo in plesom.
Ob koncu leta je bil opravljen tudi obisk na domu ali v oskrbovalnih domovih vseh krajanov
starih na 80 let, ki so prejeli skromno darilo.
Ustanovitev nove občine Renče-Vogrsko bo vplivala tudi na nadaljnje delo društva. Nova
predsednica bo morala poskrbeti za primerno vključitev programov društva v občinske
programe in predvsem v občinski proračun.
Bogo Rusjan in Silvo Mikluž

Društvo upokojencev Vogrsko

Društvo upokojencev Vogrsko (v nadaljnem besedilu društvo), je bilo ustanovljeno leta 1984,
do tedaj pa je delovalo v povezavi z DU Bukovica-Volčja Draga. Danes društvo šteje 135
članov. Društvena dejavnost je iz leta v leto pestrejša, kar potrjuje vse večja udeležba v
različnih akcijah in tudi zadovoljstvo članic in članov društva.
1. Izleti
• Največ zanimanja je za izlete po domovini in tujini.
• Vsako leto organiziramo vsaj en izlet. Lanskega izleta na Koroško v Avstrijo se je
udeležilo kar za dva avtobusa naših članov in sorodnikov.
• Na lanskoletnem občnem zboru smo z zanimanjem prisluhnili pobudi za pripravo
mesečnega rekreativnega in družabnega dne v hotelu Delfin v Izoli. Menimo, da bi se za
uresničitev te lepe zamisli lahko povezala vsa tri društva upokojencev iz naše nove
občine, s čimer bi zagotovili primerno udeležbo, hkrati pa bi se medsebojno spoznali in
zbližali.
2. Srečanja upokojencev
• Naši upokojenci se z veseljem udeležujejo srečanja, ki ga vsako leto pripravi Pokrajinska
zveza DU severne in južne Primorske. Lani je bilo srečanje v Lipici in udeleženci so si
ogledali tudi nastop v dresurnem jahanju.
• Najbolj množično obiskan in pričakovan dogodek leta je letni občni zbor društva. V
lanskem letu se ga je udeležilo čez polovico naših članov, ki so bili zadovoljni tudi s
priložnostnim kulturnim sporedom, pogostitvijo in družabnim srečanjem.
3. Športna in rekreativna dejavnost
• Menimo, da bo tudi ta dejavnost v prihodnje bolj zaživela, saj v društvu pričakujemo
vstopanje novih, nekoliko mlajših upokojencev. Nekateri člani se že doslej udeležujejo
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pohodov, ki jih organizirajo druga društva, največ zanimanja pa je za tekmovanja v
briškoli (briškaljade).
4. Obdaritev upokojencev
• Vsako leto pred božično-novoletnimi prazniki obiščemo in obdarimo člane našega
društva, starejše od osemdest let.
5. Varstvo starejših
• Na zadnjem občnem zboru smo podprli pobudo, da bi tudi v naši krajevni skupnosti
organizirali skupino prostovoljcev za pomoč na domu starejšim krajanom, ki si sami ne
morejo pomagati.
Naš prispevek zaključujemo v želji, da bi društvo upokojencev v bodoče delovalo vsaj tako
dobro kot do sedaj oziroma še bolje. Želimo tudi, da bi bilo življenje upokojencev zdravo,
družabno in aktivno v prijazni, človeku naklonjeni skupnosti.
Predsednik DU Vogrsko
Edo Petrič

Društvo upokojencev Renče

Društvo upokojencev Renče uspešno deluje že več kot 50 let. Vanj je vključeno 386
upokojencev iz Renč in Oševljeka ter 30 upokojencev iz Gradišča. Veseli smo, da se članstvo
v društvu povečuje in pomlaja, saj v njem lahko vsak najde tudi nekaj zase od sprostitve,
druženja, aktivnejšega ter kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.
Delo društva je bilo v preteklem letu zelo razgibano. Projekt izpeljave športnih iger
upokojencev Severne Primorske, na katerih je sodelovalo 270 tekmovalcev v petih
disciplinah, je bil organizacijsko zelo zahtevna naloga. Priprava in izpeljava je zahtevala
veliko dela in odgovornosti članov pripravljalnega odbora in vseh, ki so pri organizaciji
kakorkoli pomagali. S pomočjo OŠ Renče, Kotalkarskega kluba Renče, Balinarskega kluba
Renče, Gradišče in Vrtojba, ki so nam v uporabo odstopili prostore, KS Renče, TVD Partizan
in Ribiške družine ter finančno pomočjo sponzorjev, smo tekmovanja in druženje uspešno
izpeljali v zadovoljstvo tekmovalcev, ki so se po zagotovilih iz našega kraja domov vračali z
lepimi vtisi. Naši športniki in športnice so na tekmovanjih dosegli dobre rezultate. Posebno je
treba izpostaviti ekipo športnega ribolova, ki je ekipno in posamično dosegla prvo mesto in
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nas v mesecu septembru 2006 zastopala na državnem prvenstvu upokojencev v Novem mestu,
kjer so dosegli dobro uvrstitev.
Društvo vsako leto skliče občni zbor, na katerem se člane seznani s poslovanjem in delom
društva. Ob tej proložnosti povabimo medse tudi predsednika KS, ki prisotne seznani, kaj se
je med letom v kraju dogajalo in kakšni so načrti za naprej ter predsednika Pokrajinske zveze
DU.
V letu 2006 smo izpeljali tudi volitve v organe društva, izvolili novo vodstvo in
blagajničarko. Veseli smo, da nam je uspelo pridobiti kar nekaj mlajših članov, ki so
pripravljeni delati in bodo s svežimi idejami popestrili delovanje. Ivana Pregelja, ki je društvo
kot predsednik uspešno in požrtvovalno vodil kar nekaj let je zamenjal Dušan Sulič. Ob tej
priliki bi se zahvalili vsem bivšim članom UO, NS, ČR in blagajničarki za dolga leta
požrvovalnega dela v društvu.
Balinarji DU delujejo in so kot sekcija organizirani v sklopu športnega balinarskega kluba
ŠAMPIONKA Renče , kjer so tudi programsko vključeni v letne aktivnosti glede na starostno
strukturo in s tem rekreacijsko in tekmovalno vezani na planirana sodelovanja doma in v
tujini.V letu 2006 so se balinarji udeležili vseh predvidenih srečanj in tekmovanj, na katerih
so dosegali zelo dobre rezultate, kar dokazujejo tudi številni pokali in priznanja. Še posebno
prijetna in prijateljska so srečanja s sovrstniki iz pobratenega Staranzana, saj se medsebojno
srečujemo že polnih 30 let. Pred dobrim letom se je moški ekipi pridružila še 7-članska
ženska ekipa, ki pridno trenira in si prve izkušnje nabira tudi na prijateljskih turnirjih. Da je
balinarski klub tako uspešen, gre med drugimi zahvala Davorinu Arčonu, ki gospodarno skrbi
za objekt, dograjevanje in vzdrževanje ter Janotu Arčonu, ki skrbi za to, da so pogoji na
igriščih in izven njih vedno brezhibni. Oba sta tudi aktivna športnika našega društva.
V društvu deluje tudi sekcija za pohodništvo in izlete, ki jo vodi ga. Anka Vrtovec in če
vreme ne nagaja so pohodi vsako tretjo nedeljo v mesecu. Prav tako organiziramo vsaj dva
izleta letno, udeležujemo se srečanj upokojencev Primorske in Slovenije. Udeležba je vedno
velika, saj se organizatorji potrudijo, da so izleti zanimivi in dobro pripravljeni. Prvi
poldnevni izlet v letošnjem letu planiramo na dan žena 8. marca, lani smo na ta dan obiskali
razstavo cvetja v Pordenonu.
Enkrat letno organiziramo skupaj z ZB in RK srečanje upokojencev, starostnikov in borcev v
OŠ Renče. V sodelovanju z OŠ Renče in učenci druženje popestrimo s krajšim kulturnim
programom. Ob visokih življenskih jubilejih obiščemo naše člane in jih z dobrimi željami
skromno obdarimo.Ob novoletnih praznikih naši poverjeniki obiščejo člane, ki so slabšega
zdravja in člane društva ki so v domovih upokojencev. Naših obiskov in pogovora so vedno
zelo veseli. Prav tako sodelujemo z Domom upokojencev Gradišče. Udeležujemo se
prireditev, ki jih organizirajo, prednovoletnega srečanja in tekmovanja v briškoli. Letos sta
zakonca Grilanc dosegla prvo mesto.
Sodelovanje s KS Renče, OŠ Renče, športnimi društvi in organizacijami je dobro.
Konstruktivno sodelujemo in si ob raznih prireditvah medsebojno pomagamo.
Že 30 let aktivno sodelujemo z upokojenci iz pobratenega Staranzana. V tem času so se med
nami spletle iskrene in prijateljske vezi in obojestranska želja je, da bi tako ostalo tudi v
bodoče.
Tudi v letu 2007 nas čakajo novi izzivi. Najprej moramo z Zakonom o društvih uskladiti
Pravila društva. Velik izziv je tudi projekt socialnega skrbstva starejših na domu. Zato želimo
in vabimo, da bi se nam pri našem delu in druženju pridružilo čim več mladih upokojenk in
upokojencev. Naša želja je tudi dobro sodelovanje z društvi v novonastali občini RenčeVogrsko in vodstvom občine.
Tajnica DU Janka Pahor
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Turistično društvo Vogrsko
Pihalni orkester Vogrsko

Čeprav smo v novo leto že dodobra zakorakali in naša življenja zopet tečejo po ustaljenih
tirnicah, se še vedno radi spomnimo decembra. Čas rajanj, dobrot in nekaj prostih dni ob
praznikih, ko obujamo dogodke preteklega leta in si napolnimo moči za izzive novega leta.
Pred kratkim zapadli sneg nas kar sili, da še vedno obujamo spomine na ta čas.
Slovo od novega leta že tradicionalno obeležuje tudi Pihalni orkester Vogrsko z božično
novoletnim koncertom 26. decembra. Zadnja tri leta se koncert odvija v kotalkarski dvorani v
Renčah. Ker tako velikega prostora na Vogrskem nimamo, Vogrini nastopamo pri sosedih V
Renačh.. Ne bogatimo pa le programa, temveč tudi naše godbeniške vrste. Že vrsto let
skrbimo za naš podmladek v godbeniški šoli, kjer si otroci nabirajo osnovnih znanj pod
vodstvom izobraženih učiteljev, pošiljamo pa jih tudi na izobraževalne tabore. Vsako leto
tako z vstopom v orkester mladi godbeniki pomlajujejo naše vrste, kar priča podatek, da je
letos v godbi kar trinajst članov mlajših od 18 let. Veliko zaslug za takšno število mladih ima
prav gotovo tudi sam dirigent Povirčan Tomaž Škamperle. Izkušnje s poučevanjem na
glasbeni šoli v Sežani in izbran repertoar skladb pisanih na kožo mlajšim je odličen recept za
veliko udeležbo na vajah in posledično uspehe na koncertih.
Domačim Vogrinom se vsako leto, za tistih nekaj prevoženih kilometrov na naš koncert,
oddolžimo z bogatim programom, v katerega vključimo prav vse sekcije, ki delujejo v
Kulturno turističnem društvu Vogrsko. Da pa bi naš koncert segel na območje celotne nove
občine, smo letos v program vključili tudi kotalkarje iz Kotalkarskega društva Renče.
Kombinacija instrumentov in izklesanih gibov plesalcev na kolescih je pričarala atmosfero, ki
bi jo lahko zavida marsikatera sosednja občinska prireditev.
Kulturni večer je bil pester tudi z vokalno glasbo. Vogrinski moški pevski zbor, ki se ponaša z
letnico 1883 in je drugi najstarejši zbor v Sloveniji, nam je po vodstvom dirigentke Mojce
Sirk zapel izbor slovenskih skladb. Sledili so še Moški pevski zbor Provox, pod vodstvom
Ivana Mignozzija in solo pevca Irena Škamperle in Vasja Juretič, ki svoja operna glasova
urita pri svetovno znanem opernem pevcu Rajku Koritniku. Celoten program sta začinila
nastopa zakoncev, solo pevke Irene ter klarinetista in dirigenta Tomaža Škamperlta ter
posebne gostje Helene Blagne, ki jo je odlično imitirala Jasna Kuljaj. Vrhunec celotnega
koncerta je bila izvedba skladbe Sveta noč z vsemi nastopajočimi.
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V novo leto so nas z voščili pospremili župan g. Aleš Bucik ter predsedniki krajevnih
skupnosti, ki so prihajajočemu letu nazdravili z domačo vogrinsko kapljico. Vogrinske
kmečke žene pa so poskrbele, da smo po koncertu bili deležni številnih sladkih dobrot.
Orkester pa z zadnjim koncertom v letu 2006 ni odšel na dopust. Že sedaj pridno vadimo, saj
nas letos čaka pomembno praznovanje 75-letnice neprekinjenega delovanja. Le-to bomo
počastili s slavnostnim koncertom 26. maja letos v Slovenskem narodnem gledališču v Novi
Gorici.
Nataša Podgornik

Nik Vuga

»Imel sem veliko treme, saj bi me »bujali«, če ne bi
igral dobro. Bilo mi je vroče in za klavirjem nisem
sedel dobro, saj je bil oder poševen.«

»Bil sem nestrpen, tudi zaradi dolgih govorov.
žirije Ko sem dobil tako velik pokal, sem bil.
presrečen Mislil sem, da bo dvakrat manjši.«

Nik Vuga, rojen 5. 08. 1996, živi v Volčji Dragi in obiskuje 5. razred devetletke v Renčah. V
svet klavirske glasbe je zakorakal pred natanko štirimi leti in šestimi meseci ob pomoči
profesorice Valentine Pavio iz Slovenskega centra za glasbeno vzgojo »Emil Komel« v
Gorici, še preden je dopolnil šest let. Skrb za njegov hitri razvoj je februarja 2003 za eno leto
prevzela Michela de Castro. Od januarja 2004 pa je njegova učiteljica Ingrid Silič v Glasbeni
šoli Nova Gorica.
Začetno otroško spogledovanje s klavirjem je bilo kratkega veka, saj se je, še ne sedemletni
(bil je najmlajši udeleženec) udeležil regijskega tekmovanja pianistov v Novi Gorici in prejel
srebrno priznanje. Uspehi opogumljajo, zato je bil naslednji cilj vreden vsega spoštovanjasodelovati na 4. mednarodnem tekmovanju »Citta di Gorizia« v sosednji Gorici. Nik je tudi na
tem tekmovanju v hudi konkurenci osvojil srebrno nagrado. Zdaj je bilo torej potrebno, če
ostanem v športnem žargonu, startati še na zlato. To mu je uspelo aprila 2006 na regijskem
tekmovanju mladih pianistov Primorske v Postojni, ko je v 1.a starostni kategoriji osvojil
zlato priznanje in 2. mesto.
Nikov največji uspeh doslej pa je vsekakor absolutna 1. nagrada v A kategoriji, ki jo je v ostri
mednarodni konkurenci osvojil novembra 2006 na uveljavljenem mednarodnem tekmovanju
»Citta di Gorizia« v Gorici.
Nikov vzornik med velikimi pianisti je Glenn Gould, še posebno njegove Bachove
interpretacije. Pred spanjem mu prija Mozart, obožuje 5. Beethovnovo simfonijo in se že od
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malega preizkuša tudi kot komponist - zaenkrat še ne kot posnemovalec velikih vzornikov,
temveč za svoje veselje. Kar lepo število skladbic šteje njegov opus (Ne vjem, Ergo, Vrtiljak,
Werik, Na gradu, Mala fantazija …), med najljubšimi pa mu je skladbica s srhljivim
naslovom »Volkodlak ob polni luni«. Sam pravi, da je pustolovska, malo grozna in vzbuja
napetost.
Novembra, kmalu po osvojeni najvišji nagradi v Gorici, ga je zamikala tudi jazz glasba in
postal je eden od učencev jazza v razredu novogoriškega skladatelja Marjana Mlakarja na
Glasbeni šoli Nova Gorica.
Nik, ki sicer tudi rad igra košarko, prebira knjige in ure in ure preživi za računalnikom, se v
teh predpomladnih mesecih pripravlja na nova tekmovanja. V februarju bo v Kopru sodeloval
na regijskem tekmovanju mladih pianistov. Če mu bo z nastopom uspelo osvojiti najmanj 90
točk, se bo marca preizkusil tudi na državnem tekmovanju.
Patricija Rutar Valič
Pa še to:
Nik tudi rad piše pesmice in eno vam namesto klavirskih zvokov predstavljamo tudi na tem
mestu:
ZAKAJ
Zakaj
bruha ogenj le zmaj?
Zakaj?
Zakaj in kdaj
lahko gremo v raj?
Kdaj?
Zakaj je vse odvisno od tebe,
čeprav
nisi tako močan?
In še:
zakaj v sanjah nisi zaspan?
Ker spim.

Nik Vuga
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Tadej Miklavčič

Tadej Miklavčič iz Merljakov, star 21 let, sodi med največje talente slovenskega
avtomobilskega športa v zadnjih letih. Z dirkanjem se ukvarja tri leta. V prvi sezoni, leta
2004, je nastopil na treh gorsko hitrostnih dirkah. Na teh dirkah je želel preveriti, ali je za ta
zahtevni šport sploh primeren. To je bilo hitro jasno.
V sezoni 2005 so v družini Miklavčič, ki mladega voznika brezpogojno podpira, pripravili
resen program tekmovanj. Avtomobil Suzuki Swift 1,3 Gti skupine A so preuredili in
pripravili tako, da je lahko sodeloval na vseh dirkah gorsko hitrostnega prvenstva Slovenije.
Poleg tega se je sodeloval še na treh mednarodnih ralijih na slovenskih cestah, kjer je moral
izbrati tudi sovoznika. Zanimivo je, da si je Tadej za svojega avtomobilskega partnerja izbral
svojo osebno spremljevalko Petro Volk.
Že kar takoj je Tadej dosegel odlične rezultate, na tretji dirki v sezoni pa je že stopil na
najvišjo stopničko zmagovalnega odra v razvrstitvi divizije 1, v kateri nastopajo avtomobili z
delovno prostornino motorjev do 1,4 l.
Zmagi je ponovil tudi na naslednjih dveh tekmovanjih ter na zadnjo dirko prišel že kot vodilni
voznik v skupni uvrstitvi. Kljub težavam z vozilom in skrajno težkim pogojem, je bil dovolj
hiter, da je ubranil prednost in osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka! Tudi na ralijih je
vselej pripeljal do cilja in osvojil vidne uvrstitve tik pod vrhom najmanjše divizije 1.
Podoben program tekmovanj so v družini zastavili tudi za leto 2006. S povsem prenovljenim
dirkalnikom so osrednjo pozornost namenili gorskim dirkam, sodelovanje na rallyjih pa
omejili na minimum zaradi šolskih obveznosti sovoznice Petre Volk. Kljub težavam z
motorjem na prvih tekmovanjih v letošnjem letu je Tadej Miklavčič obdržal stik z vrhom in
ponovno pokazal največ na tretji dirki sezone. Na Rogli je, tako kot leto poprej, izjemno
odpeljal predvsem odločilno tretjo vožnjo in zmagal s prednostjo 2 desetink sekunde! Do
konca sezone je nanizal še eno drugo in dve prvi mesti ter ubranil naslov najboljšega med
avtomobili z največ 1400 ccm prostornine. Ob zaključku leta je skupaj s Petro nastopil na
dveh rallyjih. Na prvem sta osvojila drugo mesto v kategoriji, na drugem pa sta bila
primorana predčasno odstopiti zaradi okvare vozila.
Za leto 2007 bodo v ekipi Tadeja Miklavčiča še bolje pripravili dirkalnik, Suzuki Swift 1,3
Gti skupine A, ki se je že do sedaj izkazal za odlično vozilo. Osrednja pozornost bo veljala
nastopom na gorsko hitrostnih dirkah. V kolikor bi mu tretjič zapored uspelo osvojiti naslov
prvaka, bi osvojil najvišje priznanje Zveze za Avtošport Slovenije AŠ2005 – Zlato čelado, kar
je tudi osrednji cilj sezone. Še nikoli namreč ni kaj takega uspelo tako mlademu vozniku.
Poleg tega se bosta v sezoni 2007 s Petro udeleževala tudi rallyjev, kjer imata skupaj
zastavljene visoke cilje.
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Sara Pregelj

Rojena sem 10. 6. 1991 v Šempetru pri Novi Gorici. Živim v Renčah skupaj z mamo Nelo,
očetom Nevom in sestrico Lano. Sem precej živahna predvsem pa zelo delavna ter marljiva in
vztrajna. Sodim v tisto generacijo otrok, ki je v devetletki prestopila iz petega v sedmi razred
ter preizkusila vse novosti in tehnike novega poučevanja v devetletni šoli. Tako sem
preizkusila nivojski pouk ter izbirne predmete. Med njimi je bil tudi predmet glasbeni
instrumenti ter petje. Vsa osnovnošolska leta sem obiskovala tudi pevski zbor. S pevskim
zborom sem sodelovala na raznih prireditvah in revijah. Nekajkrat sem zbor spremljala na
klavirju, tako na revijalnem nastopu kot pri snemanju dveh zgoščenk. Za šolo sem tekmovala
na atletskih tekmovanjih in to v skoku v daljino. V osmem in devetem razredu sem se
udeležila tekmovanj iz kemije, fizike in matematike, kjer sem dosegla bronasta ter srebrno
priznanje. Vsa leta sem bila odlična učenka. Osvojila sem številna priznanja in pohvale.
V času, ko sem obiskovala osnovno šolo, sem obiskovala tudi glasbeno šolo v Novi Gorici.
Igrala sem klavir in vadila klasični balet. Pravzaprav sem balet obiskovala že od četrtega leta
dalje in sicer izredno, saj sem bila premajhna za redno šolo. Po treh letih učenja sem nastopila
v baletni predstavi Hrestač, ki smo jo izvajali kar dvaintridesetkrat v eni sami sezoni. V
predstavi sem imela vlogo solista, plesala sem lutko Hrestača in predstavljala lesenega vojaka
na kotalkah. Predstava je bila zelo uspešna, saj je bila zelo lepo sprejeta pri občinstvu ter
prejemala same pohvale pri kritikih predstav opere in baleta. Pri devetih letih sem sodelovala
tudi v predstavi Sneguljčica, kot najmanjši palček. Predstava je bila zelo prisrčna. Prav tako
kot Hrestač je požela veliko uspeha. Ostala mi je v zelo lepem spominu.
Ob vseh dejavnostih, ki sem jih nanizala, pa mi beseda »kotalkanje« pomeni veliko več kot
vse ostalo. Že od tretjega leta dalje se namreč ukvarjam z umetnostnim kotalkanjem. Ker sem
bila kot majhen otrok zelo plaha, je mama poskusila z vpisom v tečaj, kjer je bilo veliko
otrok. Tam mi je bilo tako zelo všeč, da sem se z lahkoto otresla maminih hlač. Bila sem tako
majhna, da so mi morali naročiti posebno številko kotalk in sicer št. 24. Kaj kmalu so trenerji
ugotovili, da imam za kotalkanje poseben dar in me spodbujali na različne načine, da sem
vedno bolj napredovala.
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Prva leta so potekali treningi trikrat v tednu, po eno ali dve uri. Ko pa sem pričela redno
tekmovati, se je tudi število prebitih ur v telovadnici povečalo. Prestop od cicibančkov k
pionirjem je pomenil pet treningov v tednu po tri ure. Ko sem bila stara devet let, sem prvič
nastopila za slovensko reprezentanco in na tekmovanju za Pokal Evrope dosegla drugo mesto,
že leto kasneje pa sem tudi zmagala.
Nastopi na mednarodnih tekmovanjih ter predvsem uvrstitev v državno reprezentanco
predstavljajo tekmovalcu še poseben motiv za treniranje ter željo po čim boljši
pripravljenosti. Tako se število treningov v času priprav na najpomembnejša tekmovanja
močno poveča. V zadnjih štirih tekmovalnih letih, ko nastopam za slovensko kadetsko in
mlajšemladinsko reprezentanco tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih, treniram v
pripravljalnih obdobjih dvakrat na dan šest dni v tednu. Srečo imamo, da potekajo evropska
prevnstva skoraj vedno zadnji teden poletnih počitnic. Tako lahko izkoristimo počitnice za
intenzivne treninge in se na tekmovanje dobro pripravimo.
Tako danes kotalkam že trinajsto leto in sem tudi uspešna, saj dosegam zelo lepe rezultate.
Največji uspeh sem dosegla ravno v letošnjem tekmovalnem obdobju, in sicer na svetovnem
prvenstvu, ko sem osvojila tretje mesto. Poizkus trenerja, da me uvrsti v slovensko
reprezentanco v kategoriji juniork, kljub temu, da sem stara komaj šestnajst let in sem še
mlajša mladinka, se je izkazal za pravilnega. Sedaj sem sicer za naslednja tri leta uvrščena v
starejšo kategorijo, a osvojena medalja že v prvem nastopu na svetovnih prvenstvih, je tega
vredna. Zelo sem bila vesela te uvrstitve in ponosna sem nanjo. Moj drugi večji uspeh sem
dosegla v pretekli sezoni na evropskem prvenstvu v Renčah, kjer sem dosegla drugo mesto v
kombinaciji in tretje mesto v obveznih likih.
Vseh teh uspehov seveda ne bi dosegla brez številnih trenerjev, ki so se ukvarjali z menoj od
mojih prvih korakov dalje pa do danes. Čisto prve korake sta me naučili Ines Dolenc ter Tanja
Blažič, nadaljevala Alenka Blaško, nato je celih osem let skrbela zame Marina Prodan ter naš
najizkušenejši slovenski trener Peter Brlec, v zadnjih treh letih pa Marko Pelicon in Ruben
Genchi, trener, ki prihaja iz Italije k nam občasno, vzgojil pa je že številne svetovne prvake v
umetnostnem kotalkanju. Za kondicijsko pripravljenost že vsa leta skrbi Nives Černe,
koreografijo in balet že od četrtega leta dalje Sergej Semenjuk, zadnji dve leti pa mi veliko
pomeni tudi pomoč psihologinje iz Fakultete za šport Jane Mahnič. Z vsemi trenerji se vedno
zelo dobro razumem, ko potrebujem kakšno pomoč pa so mi vedno pripravljene pomagati tudi
bivše kotalkarice Veronika Stepančič, Nastja Pregelj, Petra Furlani in Nina Kljun kot tudi še
vsi aktivni tekmovalci iz našega kluba.
Moji treningi tako redno zajemajo specialno pripravljenost na kotalkah, fizično oziroma
kondicijsko vadbo, treninge s koreografom in nekaj ur klasičnega baleta ter psihofizične vaje
s psihologinjo. Ob vsem tem mi kar nekako zmanjka prostega časa. V preteklem letu sem
zaključila nižjo glasbeno šolo ter zaradi preobremenjenosti tudi aktivno izvajanje klasičnega
baleta in tako le najdem tudi kakšno urico za druženje s prijatelji.
Sedaj obiskujem prvi letnik splošne gimnazije - športni oddelek v Novi Gorici in se v oddelku
počutim zelo dobro, saj smo v njem samo športniki in se zelo ujamemo med seboj.
Sara Pregelj
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Borut Hrovatin
šport tudi na Vogrskem

Do nedavnega je veljalo, da Vogrini nismo kaj prida športniki, saj se nas velika večina
ukvarja z glasbo. Vendar pa se številni mladi na Vogrskem vedno bolj posvečajo športu. Kar
pet mladcev svojo mladostno energijo usmerja v motocross, v katerem tudi tekmujejo in
dosegajo odlične rezultate. Andrej Gregorič in Januš Vičič sta mlada perspektivna voznika, ki
se šele spoznavata s tekmovalnimi vožnjami. Vendar dejstvo, da sta s treningi začela zgodaj v
mladosti kaže, da se razvijata v odlična motokrosista. Že utrjena mačka na tekmah pa sta
Martin Podgornik in Borut Hrovatin, ki sta že večkrat posegla po najvišjih mestih. Tako se
lahko Vogrini pohvalimo, da imamo v naši vasi prvake. V pokalu Akrapovič sta namreč že
oba slavila. Martin je lanski, Borut pa letošnji prvak. Vendar je bila do tu dolga pot, priznava
Borut.
Prvi motor si je kupil pred dvanajstimi leti in se z njim za hobi poganjal po okoliških
gmajnah. S prijatelji pa so kmalu izvedeli za progo v Rakeku in amaterske dirke, ki so se tam
prirejale in odločili so se poskusiti. Po prvi polovici sezone je Boruta dirkanje zasvojilo in ves
svoj prosti čas usmerja v motokros.
Kmalu so se pojavile finančne težave. Motokros oprema je namreč zelo draga. Amaterja stane
tam okrog 15.000 evrov, profesionalne voznike pa tudi dvakrat več. V sezoni se lahko zgodi,
da voznik menja tudi dva ali tri motorje. Borut jih je od 1999. leta, ko je začel dirkati menjal
kar 19. Sama oprema pa je še večji potrošni material, saj ima tekmovalec tudi do sedem
kompletov na sezono. Ta je sestavljena iz posebnih motorističnih škornjev, kombinezona,
rokavic, čelade, ščitnika za prsi ter opornice za kolena. Številni sponzorji so opazili
perspektivnega Boruta in mu finančno pomagali do možnosti tekmovanja na močnejših
dirkah.
Prvi boljši rezultati so se kazali že lani, vendar mu je večji uspeh preprečila poškodba. Tako je
lanski pokal Akrapovič v kategoriji OPEN R2 prejel Borutov sotekmovalec Martin
Podgornik. Letos pa je Borut v tem pokalu zmagal, čeprav ga je na predzadnji dirki zopet
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doletela smola, saj si je zlomil nogo. Vendar je takrat že imel zadostno točkovno prednost, da
je ugnal celotno konkurenco 47. sotekmovalcev.
Letos bo Borut tekmoval v višjem razredu OPEN R1, kjer je v letošnji sezoni uspehe že
dosegal Martin, ki je končal na odličnem 5. mestu. Da takšno tekmovanje ni kar tako,
dokazuje konkurenca v kateri so številni slovenski motokrosisti, ki tekmujejo v svetovnem
pokalu ter številni tuji tekmovalci.
Vožnja motorja zahteva absolutno telesno pripravljenost. Borut svoj trening podreja službi,
vendar se še vedno petkrat na teden odpravi kolesarit, tekat in v fitnes, na motor pa sede čez
vikend. Zdaj, ko je zima in je sezone že konec, se na novo sezono pripravljajo na jugu Italije,
kjer so peščene proge in so možnosti za trening boljše. Letos bo enkrat na teden treniral tudi s
trenerjem, ki ga je njemu in ostalim sočlanom priskrbel Motoklub Rihemberk, član katerega
je Borut. Kvaliteten trening pa je prednost tudi pred številnimi poškodbami, ki tekmovalce
motokrosa pogosto doletijo.
Borut priznava, da zahteva motokros celega človeka. Trdi, da je amater, toda živi
profesionalno življenje športnika. Disciplina in številna odrekanja, pa se mu obrestujejo, ko
na tekmah posega po najvišjih mestih. Borut vidi v motokrosu številne prednosti. Še posebno
za mlade, saj jih posvetitev prostega časa temu športu odvrača od neumnosti in mladostnih
vragolij. Motokros ni šport pri katerem te bodo prepričale nagrade, saj so le-te glede na
celotne stroške zelo nizke. Vsi vozniki so motokrosu predani zaradi užitka v vožnjah,
pomešanih z obilico prahu ali blata. In uživa tudi Borut, prvak pokala Akrapovič 2006.

Nataša Podgornik
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GORIŠKE OPEKARNE d.d.
kakovost in novi programi
Goriške opekarne d.d.
Merljaki 7, 5292 Renče
05 39 85 200
info@go-opekarne

Opekarstvo ima v naših krajih bogato in dolgoletno tradicijo, ki sega vse tja do rimskih časov,
morda pa še v zgodnejša zgodovinska obdobja. Bogata nahajališča gline so omogočila
nastanek opekarske dejavnosti in obratovanje prenekateri opekarni.
Podjetje Goriške opekarne, ki nadaljuje to dolgoletno tradicijo, je bilo ustanovljeno v letu
1948. Takratni obrati so bili v Renčah, Biljah, Bukovici in na Dombravi. Velike potrebe in
vsestranska uporabnost opečnih izdelkov v gradbeništvu so podjetje silile k vse večji
proizvodnji in tehnološkemu izpopolnjevanju. Iz pretežno ročno-obrtnega načina proizvodnje
se je preoblikovalo v najmodernejše industrijske obrate. Glede na nahajališča gline in
razvitost proizvodnih zmogljivosti, se je organiziranost podjetja ohranila na lokaciji v Renčah,
kjer je tudi sedež družbe, in na Okroglici, kjer je glinokop. Podjetje, ki je za svojo
proizvodnjo v preteklosti potrebovalo po več sto pretežno nekvalificiranih delavcev, sedaj
zaposluje le še okrog sto ljudi, od katerih pa se zahteva vse višja strokovna izobrazba.

Proizvodni program zajema vse vrste opečnih izdelkov in strešno kritino – korce. S
programom zidno-stropnih izdelkov sledijo zahtevnim izzivom sodobne gradnje. Energetska
kriza in s tem povezani problemi ogrevanja prostorov so narekovali spremembe tudi pri
opečni gradnji. Rezultat razvoja v tej smeri so termoizolatvni izdelki – GOROTERM bloki. Ti
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izdelki ob pravilni vgradnji omogočajo tudi do 15 % prihranka pri ogrevanju prostorov.
Seveda pa v podjetju še zmeraj ohranjajo tudi program visokokakovostnih klasičnih zidnih
izdelkov.
Še večji tehnološki in kakovostni preskok so naredili z zadnjo modernizacijo proizvodnje
korcev. Korec, klasična primorska kritina, je v proizvodnji Goriških opekarn veljala za
»železen program«. Pri iskanju najboljših tehnoloških rešitev pa so bila tudi obdobja, ko
proizvodnja in kakovost nista dohajala tržnih zahtev. Z izborom najnovejše tehnologije in
prehodom na okrogliško glino izdelujejo sedaj korce najvišje kakovosti. S to tehnologijo,
predvsem z žganjem v kasetah, dosegajo visoke zahteve na področju vodovpojnosti,
mrazoodpornosti in ravnosti izdelkov. Te presegajo domače in evropske standarde. Posebno
poglavje so barvani korci. S postavitvijo linije za egobiranje (nanašanje barv na korce) so trgu
ponudili raznovrstno barvano kritino, ki lahko zadovolji tudi najbolj zahtevnega kupca. Za
popolnost strehe izdelujejo še dodatne, posebne elemente: prezračevalni, vogalni, zaključni
slemenski, kotni itd.

In kje prodajajo svoje izdelke? Največ vsekakor na domačem trgu, nekaj v Italiji in veliko na
hrvaškem, pri čemer je treba povedati, da se odpirajo poti tudi na trge ostalih držav nekdanje
Jugoslavije.
Kot pove predsednik uprave Goriških opekarn, Jože Stibilj: »Goriške opekarne so uspešno
podjetje. V zadnjih nekaj letih smo v obnovo in tehnološki razvoj obeh proizvodnih obratov zidni elementi in korci - vložili znatna sredstva, veliko naporov in znanja. Naložbe so v celoti
izpolnila pričakovanja. Čakajo nas še naloge za uveljavitev dosežene kakovosti na trgu, ki je
postal vse bolj zahteven, z vključevanjem v evropsko tržišče pa je konkurenca vse ostrejša.
Tudi cene energije so odigrale svojo vlogo. Ni enostavno prodati 80 milijonov kosov NF enot
zidnih izdelkov in 21 milijonov kosov korcev, kolikor znaša letna proizvodnja. Zato
intenzivno izvajamo reorganizacijo in krepitev prodajne službe v komerciali. Poleg tega pa
izvajamo tudi izobraževanje izvajalcev krovskih del, saj smo opazili, da le-ti slabo poznajo
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našo kritino in zahteve po pravilni vgradnji. Kljub vsem problemom in izzivom pa prodaja
korcev narašča (lani za 28%), zidne izdelke pa praktično normalno prodajamo. Za ilustracijo:
v letu 2006 bomo dosegli finančno realizacijo v višini predvidoma 9,5 milijona evrov.«
Goriške opekarne nekoč

Goriške opekarne torej nadaljujejo bogato tradicijo opekarstva v spodnji Vipavski dolini.
Organizirane so kot delniška družba, trenutno v lasti skladov Triglav, Vipa, KAD in SOD,
vendar po njih pogledujejo tudi tujci. Zato se trudijo poslovanje še izboljšati. Od nove občine
pričakujejo, da bo gospodarstvu v podporo. Želijo si in upajo, da bodo čimprej uresničeni
načrti o ureditvi prometnih povezav med vsemi kraji v novi občini (obvoznice...). Sedanje
stanje in posledično razne omejitve močno vplivajo na stroške prevoza gline iz Okroglice do
proizvodnih obratov v Renče.
Goriške opekarne so za svoje poslovanje prejele certifikat kakovosti ISO 9001. Ker se
zavedajo pomena sonaravnih in ljudem prijaznih delovnih in življenjskih razmer, se
pripravljajo na prevzem podobnega certifikata na področju varovanja in ohranjanja okolja, s
čimer bi ob dobrem in kakovostnem poslovanju poudarili tudi pomen skrbi za zdravo in
urejeno sobivanje v prostoru, kjer delujejo.
Goriške opekarne danes:

Boris Arčon
32

pisma bralcev
Ta rubrika je namenjena vam, dragi bralci. Veseli bomo vaših mnenj, pobud, predlogov, idej,
vprašanj, pohval in kritike ...
Prosimo vas, naj bo vaše pismo primerno dolgo, objavili bomo samo prispevke s polnim
imenom in primkom ter naslovom. Prispevke pošljite na naslov
Občina Renče-Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Lahko nam pišete tudi po elektronski pošti info@rence-vogrsko.si ali pa prispevke izročite
članom uredniškega odbora.
Upamo, da nam boste pisali in da bomo vaša pisma lahko objavili že v naslednji številki
občinskega lista.

priloge
1. statut občine Renče – Vogrsko
2. turistični vodič Renč
obrazložitev priloge 2

projekt ZAKLADI DOMAČEGA KRAJA
Učenci in delavci osnovne šole Renče so v projektu, ki so ga naslovili ZAKLADI
DOMAČEGA KRAJA, pri pouku, dodatnem pouku in nekaterih interesnih dejavnostih
spoznavali Renče, ljudi in življenje v kraju nekoč in danes z opazovanjem, raziskovanjem,
uporabo različnih virov literature, interneta in drugih gradiv ter predvsem s pomočjo krajanov,
ki smo jih povabili k pouku in drugim aktivnostim na šoli. Pripovedovali so nam o življenju v
kraju nekoč, kako so se igrali, kako so se oblačili, kaj so delali, jedli, kako so praznovali, kako
so se zdravili doma in kakšne rastline so pri tem uporabljali, kakšne poklice so opravljali,
kakšne hobije so imeli, kako so izrabljali svoj prosti čas ... z intervjuji pa smo spoznavali tudi
sodobno organiziranost kraja, delovanje KS, obrti in druge dejavnosti.
Seveda pa nam krajani niso samo pripovedovali, ampak so nam tudi praktično prikazali, kako
uporabljajo svoje znanje in izkušnje danes in kako so jih uporabljali nekoč.
Tako smo skupaj spoznavali:
• zgodovino kraja in življenja v njem,
• življenje v šoli nekoč,
• izdelovali tipične primorske hiše tako, da so učenci sami izdelovali opeko in korce,
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• izdelovali maketo kraja,
• raziskovali opremo notranjih prostorov,
• spoznavali poklic zidarja in drugih tipičnih poklicev,
• spoznavali rastline in njihove zdravilne učinke, kuhali čaje, izdelovali herbarije,
• z lovci spoznavali živali, ki živijo v naši okolici,
• z ribiči smo spoznavali ribe in različne načine lovljenja rib,
• izdelovali piščalke,
• spoznavali življenje brez elektrike,
• pripravljali frtaljo in rezance,
• mleli moko v mlinu in kuhali polento,
• pripravljali balo za nevesto (vezli, klekljali…),
• pletli kolono in izdelovali papirnate rože,
• kuhali žajfo in prali perilo v Vipavi,
• izdelovali punčke iz cunj,
• pletli žbrinčlje,
• se igrali igre kot so se jih otroci igrali nekoč,
• postavljali mlaj,
• spoznavali sodobno organiziranost kraja, današnje poklice, obrt in industrijo,
• …
V sklopu Projekta smo se odločili, da bomo obudili zanimanje tudi za renško narečje ter
besede in značilnosti jezika poskušali tudi zapisati. Seveda tudi tu ni šlo brez sodelovanja
krajanov Renč.
Prvič smo jih povabili k nastajanju slovarja tako, da smo na novoletnem sejmu postavili
stojnico, pri kateri smo zbirali besede. Mislim, da ni bili nikogar, ki se pri tej stojnici ne bi
ustavil in nam povedal nekaj narečnih besed. Kasneje smo k zbiranju besed pristopili tako, da
so učenci od doma prinašali besede in besedne zveze in počasi je nastajal kar zajeten slovar,
ki smo ga naslovili Slovarček za pokušino ali Tako so govorili ən bot.
Učenci so poleg zbiranja besed, urili svoje znanje narečja tako, da so v njem pripovedovali,
zapisovali intervjuje, zapisovali pesmi, ki so jih znali none in nonoti... in v narečje prevajali
sodobne igre ter jih večkrat uprizorili.
Pomembno in zanimivo ob vsem tem pa je to, da smo vse to naše bogastvo kraja predstavili
učencem njihovim staršem in delavcem iz šol, s katerimi imamo redne stike in s katerimi
sodelujemo že vrsto let. To so pobratena šola iz Staranzana, partnerska šola iz Beljaka.
Da se z njimi lahko sporazumevamo, si že prej dopisujemo po elektronski pošti in si
izmenjujemo slovar glede na vsebino srečanja oz. predvidoma najbolj pogosto uporabljenih
besed. Tako na teh srečanjih nastaja slovensko-italijansko-nemško-angleški slovar.
Projekt je po dveh res intenzivnih letih zaključen. Rezultat Projekta je poleg vsega naštetega
(in še veliko nismo našteli), povzetek znanj učencev, njihovega vedenja o kraju, njegovi
zgodovini in današnjem življenju v njem in sicer v izdaji video kasete o Renčah in
Turističnega vodiča, ki je tudi današnja priloga občinskega lista.

Branka Pregelj Arčon
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750-letnica prve pisne omembe Renč
naša preteklost
15. januarja 1256 je v Puli sopodpisal pravno listino Goriškega grofa Majnharda, napisano v
latinščini, njegov vazal Normanus de Renzah, plemič iz rodbine, ki se je imenovala po
Renčah in se je v nemščini podpisovala von Rentschach. Z nazivom Rentschach (izg Renčah)
so nemški pisarji zapisovali ime Renče in tako je zapisano tudi v starih zemljevidih. To je
najstarejši najden zapis do sedaj, ki se nanaša na naš kraj.
Ob tem jubileju, ob katerem se želimo Renčanci posvetiti svoji zgodovini in se nam to ni
izšlo leta 2006, pripravljamo v l. 2007 niz aktivnosti in dogodkov.
Poskušamo izbrskati čimveč novih podatkov o naši preteklosti, za sodelovanje smo pridobili
strokovnjake, ki bodo obdelali posamezna obdobja ali področja, renška šola nadaljuje z
izpopolnjevanjem slovarja domačih besed in fraz ter pripravlja spisek domačih nazivov za
dele vaškega ozemlja (ledinska imena). Načrtujemo tudi zanimive razstave, ki bodo prikazale
dragocene dokumente iz župnišča, vključili pa bomo tudi razstavo katastrskih map iz l.1820,
zemljevidov, slik in fotografij ter ogled gradu.
Odbor za pripravo programa si je kot osnovni namen predstavive naše zgodovine izbral dve
pomembni temi:
• domoljubje in rodoljubje naših krajanov in
• sporočilo sedanjim in bodočim rodovom proti vojni.
Med najstarejšimi dokumenti o Renčah, ki smo jih našli v arhivih, je značilen zahtevek z
datumom 5. april 1599, ko „renška komun“ zahteva od grofa, naj najde duhovnika, ki bo znal
slovensko, sicer ga bodo našli sami. Naši predniki so ohranili svoj jezik, čeprav so bili dolga
leta pod tujimi oblastniki, ki niso nikdar milo ravnali z njimi. To je prav gotovo občudovanja
vredno.
O domoljubju in rodoljubju pričajo brezštevilni dogodki in dokumenti iz druge polovice 19
stoletja, ko je narodno zavedanje dobilo polet in se potem še povečalo v obdobju pred prvo
svetovno vojno.
Vojne strahote, ko je fronta šla čez Renče, zatiranje v obdobju fašizma in štiriletni boji v drugi
svetovni vojni so zadostni razlogi za spoznanje, kako strašne so posledice, če hoče nekdo s
silo obvladati druge zaradi sebičnih koristi. Zato mora človeštvo vložiti kar največje napore,
da prepreči vojaške spopade kakor tudi zatiranje posameznikov, skupin ali celih narodov, saj
upor zatiranih in obrambna vojna edina opravičujeta uporabo sile.
Po zmagi nad fašizmom in priključitvi k matični domovini leta 1947 sledi končno
osamosvojitev l. 1991. Tudi v tem obdobju se je zgodilo mnogo zanimivega, saj so bili
Renčanci zelo aktivni in so marsikaj dosegli. Tako bomo na primer praznovali letos 30.
obletnico pobratenja z občino Staranzano iz sosednje Italije. Uspehi sodelovanja na različnih
področjih nas opogumljajo, da bomo nadaljevali in tako na našem nivoju pokazali, kakšni naj
bo do odnosi med ljudmi in narodi.

Miran Pahor
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občinski list

IZDAJATELJ:
Občina Renče - Vogrsko
Število izvodov:1200
UREDNIŠTVO
Boris Arčon, Radivoj Pahor, Branka Pregelj Arčon,
Nataša Podgornik, Bogo Rusjan, Radovan Rusjan

Naslov:
Občina Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
e-mail: info@rence-vogrsko.si
uradne ure:
sreda: od 15.00 ure do 17.00 ure

Krajevni urad Bukovica
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
telefon: (05) 338 43 20
e-naslov: Petra.Kos@gov.si
torek
sreda
petek

Uradne ure:
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 13.00

Vabimo vas, da si ogledate tudi spletne strani:
www.rence.si
predstavitev Renč in aktualnih dogodkov v kraju
www.rence-vogrsko.si
uradna stran občine Renče-Vogrsko, ki je trenutno še v izdelavi
www.rence-vogrsko.com
internetna stran mladih v občini Renče-Vogrsko
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