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številka 2

uvodnik

Spoštovani bralci,
pred vami je druga številka Občinskega lista, še zmeraj pod tem
delovnim naslovom. Ocene in odmevi na prvo številko so
večinoma ugodni, tako da bomo nadaljevali po začrtani poti.
Kot ste lahko že sami opazili, je list sestavljen iz dveh
vsebinskih sklopov. Prvi zajema dogajanja v občinski upravi,
občinskem svetu in njegovih organih, organih krajevnih
skupnosti in seveda o delu župana. Za poročanje S tega
področja skrbijo predvsem organi, ki so izvajalci nalog in so
tudi odgovorni za njihovo uresničevanje. To naj bi bil tako
imenovani »uradni« del lista. Sem spadajo še priloge, kot so
statut, poslovnik, odloki ter uradne objave.
Drugi del Občinskega lista pa naj bi zajemal poročanje o
dogajanju v društvih, ustanovah, delovnih kolektivih, športnih
organizacijah in drugje. Tu bomo predstavili tudi zanimive
osebnosti z različnih področij delovanja in ustvarjanja kot so
kultura, znanost, šport, umetnost in ostale dejavnosti. Ker našo
novo občino sestavljajo tri krajevne skupnosti, je razumljivo, da
se med seboj ne poznamo najbolje. Zato je želimo, da bi drug
drugemu predstavili značilnosti, običaje, skrite kotičke in pa
tudi kakšne pomanjkljivosti oz. »negativne« točke svojega
kraja. Da bi te cilje dosegli, potrebujemo čim širši krog
sodelavcev, ki imajo smisel, čut za opazovanje, poročanje in
opozarjanje. Saj ni potrebno, da so ravno novinarji ali literati.
Prispevke bomo v uredništvu pomagali oblikovati in jih
pripraviti za objavo. Na tem mestu bi vendarle podčrtali pomen
krajevnih skupnosti in njihovih vodstev, ki ostajajo
organizirane tudi v novi občini. Čeprav se njihova vloga po
novi zakonodaji spreminja, zlasti na gospodarsko-finančnem
področju, ostaja pomembno področje njihovega delovanja
spodbujanje in povezovanje družbenega in družabnega
življenja. V Občinskem glasilu torej odpiramo prostor
sporočanju in medsebojnemu obveščanju. In pohvalimo se
lahko, da imamo v tej številki kar dva prispevka bralcev.
Seveda bodo nekatere naše informacije zaostajale za objavami
v dnevnem časopisju, se bomo pa trudili, da bi bile
verodostojne, objektivne in natančne ter strankarsko neodvisne.

Uredniški odbor

Bralkam čestitamo ob 8. marcu!

županova beseda

in v občini. Vas in tudi vse druge občane še
naprej vabim k sodelovanju in konstruktivni
komunikaciji.
Aleš Bucik
Župan

še nekaj povzetkov
iz 4. seje Občinskega sveta
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
tudi v februarju je potekalo razgibano politično življenje, saj zares
želimo postati moderna, ljudem in okolju prijazna podeželska občina,
ki bo v prvi vrsti upoštevala želje in potrebe vseh nas.
Skupaj s Projektno razvojnim svetom občine Renče-Vogrsko in s
pomočjo Regijske razvojne agencije smo organizirali in izpeljali
tematske delavnice ter okrogle mize za različna področja. V štirih
tematskih večerih smo povabili reprezentativne predstavnike
gospodarstva, infrastrukture, gospodarskih javnih služb, predstavnike
družbenih dejavnosti ter predstavnike kmetijstva in nosilce razvoja
podeželja. Na teh srečanjih smo dobili ogromno informacij, želj,
potreb in idej, kako organizirati posamezne dejavnosti. 5., 6. in 7.
februarja, smo organizirali okrogle mize po krajevnih skupnostih.
Tudi ta srečanja so bila uspešna, saj je bil odziv vseh zelo velik.
Skupno se je srečanj udeležilo več kot 350 krajanov, predstavnikov
gospodarstva in javnih služb. Predloge in ideje pa ste nam poslali tudi
po pošti.

Občinski svet je imel svojo 4. redno sejo
13. februarja, na kateri je sprejel
naslednje sklepe:
 Ad3.) sklep
Mandat svetom krajevnih skupnosti Renče,
Bukovica-Volčja Draga in Vogrsko se
podaljša do izvolitve novih svetov, ki bo
izvedena skupaj s predsedniškimi volitvami v
jeseni 2007.
 Ad4.) Imenovanja komisij in
odborov
Občinski svet je imenoval člane posameznih
delovnih teles v sestavi:
•

Komisija za statutarno-pravne zadeve:
Samo Turel, Gregor Kobal, Radovan
Rusjan, Savo Skomina, Milan Volčina

•

Odbor za gospodarstvo in proračun:
Nevo Pregelj, Nikita Fajt, Tomaž
Gregorič, Dragan Zorn, Uroš Martinuč

•

Odbor za okolje in prostor
Marjan Murovec, Mlečnik Valter, Vanda
Ožbot, Rajko Lasič, Kazimir Kerševan

•

Odbor za družbene dejavnosti:
Vinko Jarc, Hvalica Jože, Katjuša Žigon,
Branko Brankovič, Branka Pregelj Arčon

Naj naštejem le nekaj vaših predlogov:
KS Renče:
Ureditev dokumentacije in čimprejšnji začetek del na renški
obvoznici, dokončanje komunalnih naprav v Oševljeku, kanalizacija
Ceropce, krpanje udarnih jam na lokalnih cestah, mrliška vežica na
pokopališču in ureditev parkirišča, asfaltna prevleka do Jerabišča,
Merljakov in Oševljeka, transformatorska postaja Vinišče, ureditev
javne razsvetljave v Renškem Podkraju in pri Žigonih, ureditev
ekoloških otokov (odjemna mesta za odpadke), sanacija strehe
zdravstvenega doma,izdelava projektov za kanalizacijo po zaselkih.
KS Vogrsko:
izgradnja večnamenske dvorane, ureditev pokopališča in pokopališke
vežice, izgradnja športnih igrišč in parkirišča v središču vasi, obnova
strehe zadružnega doma, obnova ceste Vogrsko – Volčja Draga in
dokončanje ceste Vogrsko – Dombrava, ponovni priklop javne
razsvetljave na odseku avtobusna postaja – odcep Vogrsko za hitro
cesto, izgradnja mini tržnice ob vstopu na hitro cesto.
KS Bukovica- Volčja Draga :
izgradnja pločnika na odseku od pasarele do cerkve, ureditev
primarne fekalne kanalizacije skozi vas, dokončanje pločnika na
odseku Bazara – križišče pri zapornicah, izgradnja obvoznice Bazara
– Volčja Draga, izdelava lokacijskega načrta za poslovno cono Volčja
Draga, ureditev sakralnega objekta na pokopališču, rekonstrukcija
ceste Vogrsko - Volčja Draga.
Ob tem se zahvaljujem vsem, ki ste se odzvali in ste bili pripravljeni z
nami razmišljati, ki ste spregovorili o svojih pričakovanjih, potrebah,
željah ter idejah za izboljšanje kvalitete življenja v posameznih krajih



Ad5.)
Imenovanje
nadzornega
odbora
Nela Pregelj, Marjetka Žižmond, Darij
Pinosa, Dušan Martinuč, Nada Bolcar

 Ad6.) SKLEP
Občinski svet se je seznanil s sklepom
župana, s katerim je ta, v skladu z določili 43.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko, za
podžupana imenoval občinskega svetnika
Radovana Rusjana, Renški Podkraj 1, roj.
23.2.1962.
 Ad7.) SKLEP
Občinski svet se je seznanil z odločitvijo
župana, da bo v skladu z določili 38. člena
Statuta
Občine
Renče-Vogrsko
in
3.odstavkom 33.a člena Zakona o lokalni
samoupravi, funkcijo opravljal nepoklicno.
 Ad8.) SKLEP
Občinski svet je pooblastil župana, da izvede
nakup pisarniške in računalniške opreme za
potrebe poslovanja uprave občine. Župan je
dolžan postopke izpeljati v skladu z
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veljavnimi pravili Zakona o javnem naročanju, pri čemer se zgornja
vrednost nabav omeji na 40.000 EUR, za kar je, v skladu z določbo
točke a) 2. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)
predpisan postopek zbiranja ponudb.
 Ad9.) SKLEP:
Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k uskladitvi cene pomoči na
domu:
• cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe vodenje pomoči na domu, ki je določena na mesec za 0,125
strokovnega delavca znaša za leto 2007 7.379,18 EUR;
• cena pomoči družini na domu - neposredna nega, ki je določena na
mesec za eno zaposleno osebo znaša 14.961,56 EUR za leto 2007;
• cena ure storitve pomoči na domu stane skupno 11,16 EUR, za
uporabnike storitev to pomeni plačilo 3,72 EUR na efektivno uro,
razliko ( 7,44 EUR) financira občina.
• cena dovoza kosila je 0,85 EUR.
 Ad9a.) SKLEP
Sprejme se Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih
podjetij in plačil članov nadzornega sveta javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica in občina RenčeVogrsko.
V februarju so potekala intenzivna pogajanja o delitveni bilanci med
Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče–Vogrsko. 29. marca
bomo imeli z novogoriškim občinskim svetom skupno sejo, na kateri
bomo – upam – sprejeli delitveno bilanco, zaključni račun mestne
občine Nova Gorica in proračun občine Renče-Vogrsko. S tem bomo
pridobili možnost za samostojno financiranje in poslovanje naše
občine.
Aleš Bucik
Župan

sestava in delovanje
Projektno razvojnega sveta
občine Renče-Vogrsko

Projektno razvojni svet (PRS) občine Renče-Vogrsko je projektno
oblikovan zbor občanov občine Renče-Vogrsko, različnih
izobrazbenih smeri in izkušenj, ki so s svojim znanjem, izkušnjami in
osebnim ugledom pripravljeni organizirano delovati v okviru
poslanstva, vizije in ciljev Projektno razvojnega sveta v korist
hitrejšemu razvoju občine .

Projektni princip delovanja PRS se poglablja
z Razvojnimi skupinami (RS) v okviru RPS.
PRS in RS delujejo neodvisno na temelju
stroke in pridobljenih izkušnjah.
PRS dolgoročno in načrtno združuje
razpoložljive interdisciplinarne intelektualne
potenciale za organizirano generiranje
razvojnih idej in priložnosti v podporo
spodbujanju hitrega in celovitega razvoja
občine in se aktivno vključuje v
sooblikovanje družbenega, gospodarskega,
okoljskega in prostorskega razvoja za
uresničevanje socialno pravične in moderne
podeželske občine, prijazne ljudem in okolju.
Temeljna torišča interdisciplinarnega ciljnega
delovanje PRS so pri:
- Načrtovanju celovitega razvoja občine,
- Prostorskem načrtovanju,
- Strategiji
celovitega
gospodarskega
razvoja,
- Strategiji prostorskega razvoja,
- Implementaciji strategij in projektov
razvojnih programov.
Predsednika PRS izbere in imenuje župan
občine.
Člane PRS izbere predsednik PRS. Končno
predlagano sestavo PRS potrdi župan občine.
Vsakokratne člane RS izbereta vodja in
pomočnik vodje RS.

Člani Projektno razvojnega sveta
Predsednik:
Silvester Vončina
Člani:
• Dragan Zorn, Viljem Žižmond
(za področje gospodarstva)
• Silvester Vončina, Ana Čevdek
(za področje načrtovanja in
okolja)
• Nedeljko Gregorič, Marjan Murovec
(za področje infrastrukture in
javnih gospodarskih služb)
• Iztok Arčon, Radivoj Pahor
(za področje človeških virov)
• Branko Brankovič, Branka Pregelj
Arčon
(za področje socialnega okolja)
• Nikita Fajt, Ivan Bric
(za področje kmetijstva in razvoja
podeželja)
• Jože Elersič, delavec občinske
uprave
(za
področje
implementacije
projektov razvojnih programov).
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strateški del programa razvoja
občine Renče – Vogrsko 2007 - 2013
Strateški del Programa razvoja občine Renče–Vogrsko 2007 – 2013,
je prva faza razvojnega dokumenta občine, ki vsebuje v grobem
naslednja poglavja:
- inventarizacijo in analizo stanja v občini po razvojnih sektorjih,
- SWOT analizo,
- vizijo razvoja,
- opredelitev ciljev in podciljev razvoja ter
- posebno prilogo-nabor razvojnih problemov, idej in predlogov
projektov, kot rezultat delavnic, javnih okroglih miz, anket in
ostalega.

Časovno in vsebinsko najobsežnejši del predstavlja inventarizacija in
analiza stanja v občini, v okviru katere je potekalo organiziranje in
izvedba štirih ciljnih delavnic za nosilne sektorje razvoja občine in
treh javnih okroglih miz po krajevnih skupnostih.
Vzporedno so občani in drugi izpolnjevali tudi anketo, ki je bila
poslana po vseh gospodinjstvih občine.
Udeležba na delavnica in javnih okroglih mizah je bila zelo dobra in
veliko pozitivno presenečenje za pripravljalce razvojnih dokumentov.
Projektni svet je analiziral potek in rezultate delavnic ter javnih

okroglih miz. Bistvene ugotovitve lahko
strnemo v naslednje:
- številna udeležba potrjuje oceno, da
občani želijo biti informirani in aktivno
sodelovati v razvojnih procesih občine,
- da je komuniciranje na teh srečanjih,
kljub veliki udeležbi in obsežni tematiki,
potekalo demokratično in na visokem
kulturnem nivoju, kar kaže na zrelost
občanov in razumevanje vsebin ter
dinamike razvojnih procesov v občini in
svojem kraju,
- da je bila izkazana močna želja, lahko bi
celo rekli zahteva občanov, da želijo biti
tudi v bodoče aktivno udeleženi in
informirani pri takih in podobnih
aktivnostih na enak ali podoben način,
- da sta bila dosežena dva temeljna cilja
organiziranja delavnic in javnih okroglih
miz in sicer:
 da
se
vsem
zainteresiranim
posreduje avtentična in ustrezna
informacija,
kako
potekajo
posamezni procesi in aktivnosti
povezani z bodočnostjo občine ter
 da se vzpodbudi interes in
sodelovanje občanov za te procese
in aktivnosti;
- da so občani in ostali sodelujoči na teh
delavnicah in javnih okroglih mizah
pripravljavcem razvojnih dokumentov pa
tudi vodstvu občine, posredovali bogat in
kvaliteten nabor razvojnih problemov,
idej in predlogov projektov,
- da bo v bodoče potrebno vložiti še več
napora v samo pripravo in boljšo ter
pravočasno informiranje vseh občanov
pri organizaciji podobnih srečanj.
K uspešnemu poteku teh aktivnosti, so poleg
župana, pomembno prispevali s svojim
strokovnim in zavzetim delom tudi vsi člani
Projektno razvojnega sveta in predsedniki
Svetov krajevnih skupnosti. Zbrani podatki in
informacije delavnic, javnih okroglih miz,
anket in poročil predsednikov krajevnih
skupnosti, so pomembno dopolnili podatke
pridobljene iz različnih obstoječih baz
podatkov (baze podatkov Mestne občine
Nova Goric, upravne enote, drugih razvojnih
dokumentov, statističnih podatkov itd.).
Izdelovalec Programa razvoja občine 20072013, Regijska razvojna agencija za severno
primorsko, je na osnovi vsega zbranega
gradiva že pripravila delovni osnutek
inventarizacije stanja, potrebnih predhodnih
analiz ter SWOT analizo (prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti).
Tako kot omenjena SWOT analiza, se je že
na delavnicah in okroglih mizah posredno
snovala tudi vizija razvoja občine, ki jo bo
izdelovalec podrobneje obdelal ter nato
pripravil predlog:
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vizije za gospodarski razvoj občine,
vizije za družbeni razvoj občine,
- vizije za okoljski in prostorski razvoj občine,
- vizije za enakomeren razvoj krajevnih skupnosti.
Delovni osnutek razvojnega dokumenta bo najprej strokovno
pregledal in vrednotil Projektno razvojni svet sredi meseca marca.
Po narejenem tehtanju in vrednotenju vsebin ter izvedbi eventualno
potrebnih dopolnitev, bo izdelovalec pripravil še osnutek razvojnih
ciljev občine. S tem bo osnutek prve faze razvojnega dokumenta
pripravljen za širšo javno obravnavo.
Če je analiza predstavljala najobsežnejši segment strateškega dela
Programa razvoja občine, pa bo najtežje in strokovno najzahtevnejše
opredeljevanje ciljev razvoja in kasneje projektov, ki bodo
zagotavljali doseganje postavljenih ciljev. Pogosto se bo namreč pri
postavljanju in usklajevanje ter kvantificiranju ciljev soočali z
različnimi možnostmi in interesi. Poleg tega bo potrebno slediti tudi
državnim usmeritvam in regionalnim razvojnim programom ter
aktualni politiki, tako lokalni kot širše.

• odloke,
• odredbe,
• pravilnike,
• navodila,
• sklepe,
• stališča, priporočila, poročila…
V zadnjem delu poslovnika pa so še določila
glede volitev in imenovanj, razmerij med
županom in občinskim svetom, določila o
zagotavljanju javnosti dela, o delu
občinskega sveta v izrednem stanju, o
spremembah in dopolnitvah ter razlagi
poslovnika in prehodne in končne določbe.
Poslovnik občinskega sveta občine RenčeVogrsko je v prilogi občinskega lista.

Za Projektno razvojni svet
Silvester Vončina, univ.dipl.ekon.

obvestilo

-

poslovnik občinskega sveta
občine Renče–Vogrsko
Občinski svet občine Renče–Vogrsko je na tretji redni seji dne
27.12.2006 sprejel Poslovnik občinskega sveta občine Renče–
Vogrsko.
Poslovnik občinskega sveta je eden izmed splošnih aktov občine.
Sprejema ga svet z dvotretjinsko večino na seji navzočih članov.
Podlaga za sprejem je 28. člen Statuta občine Renče–Vogrsko.
S poslovnikom se ureja organizacijo občinskega sveta in
uresničevanje določil statuta, ki se nanašajo na občinski svet, način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov
občinskega sveta. Podrobneje se tudi ureja postopek odločanja
občinskega sveta in razmerja do drugih občinskih organov.
Poslovnik občinskega sveta občine Renče–Vogrsko v splošnih
določbah določa, da občinski svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan. Občinski svet predstavlja župan,
delovno telo občinskega sveta pa predsednik delovnega telesa. Delo
sveta in delovnih teles je javno.
Poleg določil o konstituiranju občinskega sveta določa Poslovnik tudi
pravice in dolžnosti članov občinskega sveta in delovno področje
sveta. V nadaljevanju zajema poslovnik določbe glede sej sveta. Svet
lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet
veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini vseh
članov vseh članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema
odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov – razen, če
zakon ali statut določata drugačno večino za odločanje o posameznih
zadevah. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih
članov izrekla »ZA« njen sprejem. Svet praviloma odloča z javnim
glasovanjem.
Poslovnik določa tudi sestavo delovnih teles občinskega sveta in
naloge le-teh.
V šestem poglavju poslovnik določa akte občinskega sveta:
• poslovnik o delu občinskega sveta,
• proračun občine in zaključni račun,
• planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,

Nataša Gorkič

V naši občini želimo začeti izvajati različne
preventivne programe za zdravo življenje z
željo, da bi naši ljudje živeli čim boljše ter da
bi znali pravočasno poiskati strokovno
pomoč.
Vabimo vas k sodelovanju. Želje in predloge
za izvajanje pošljite na naslov občine ali pa
predstavnikom organizacije Rdečega križa

Iniciativni odbor za preventivo

poziv
ponudnikom storitev v gospodarstvu,
turizmu in
družbenih dejavnostih
Vse ponudnike storitev v gospodarstvu,
turizmu in družbenih dejavnostih pozivamo,
da nam posredujete svoje podatke (naziv,
naslov, kontakte in kratek opis dejavnosti).
Podatke bomo brezplačno objavili na naši
spletni strani www.rence-vogrsko.si.
Podatke pošljite na poštni naslov

Občina Renče-Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
ali na e-mail naslov
info@rence-vogrsko.si.
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predlog grba
občine Renče-Vogrsko
Svetnik g. Vinko Jarc, je kmalu po potrditvi občine Renče- Vogrsko,
začel razmišljati o občinskem grbu. Po izobrazbi zgodovinar in
poznavalec heraldike, vede o grbih, je v predlog grba združil elemente
dveh starih. Grb torej ni nekaj novega, je nadaljevanje naše
zgodovine, za katero G. Jarc meni, da ji posvečamo premalo
pozornosti in na katero bi lahko bili bolj ponosni.

G Jarc, nam lahko najprej razložite pojem heraldike? Sestava
grba mora potekati po nekakšnih pravilih. V grb verjetno ne sodi
prav vsak element?
Heraldika ali grboslovje je veda, ki se je razvila zaradi potrebe zapisa
velikega števila grbov. Je veda preko katere se prepozna narodova
kultura in zgodovina. Heraldika je poustvarjanje, torej ponovno
oživljanje starih grbov in ustvarjanje novih. Oboje seveda po
heraldičnih pravilih. Npr.: podoba mora biti predstavljena na ščitu,
uporabljajo se heraldične barve: rdeča, zelena, modra,črna ter rumena
in bela, ki pomenita zlato in srebrno. Poleg tega ne moremo mešati
vseh barv. Skupaj tako ne gredo rdeča, modra in zelena ali pa zlata in
srebrna. Teh pravil se je potrebno držati.
Kaj menite o modernizaciji heraldike in vključevanju
nezgodovinskih simbolov?
Mislim, da se heraldika ne modernizira dobesedno. Seveda lahko
ustvarimo nov grb, vendar se moramo še vedno držati heraldičnih
pravil. Sam zagovarjam zgodovinsko stališče, torej, da so nam
zgodovinski simboli velik dar in jih moramo uporabiti. Poleg tega
mora grb kazati značilnosti kraja. In zgodovina kraja je prav gotovo
največja značilnost vsakega kraja.
Kako ste torej heraldiko uporabili pri Vašem predlogu grba?
Grb sem sestavil iz dveh grbov dveh najstarejših plemiških rodbin,
plemiške rodbine z Vogrskega in najstarejše znane rodbine iz Renč.
To sta dva najstarejša grba, ki sta se uporabljala na področju naše
občine. Žal ne poznam kakršnega koli grba iz Bukovice in Volčje
Drage. V nasprotnem primeru, bi ju takoj vključil.
Posredno pa nakazuje na ta dva kraja opečnato rdeča barva, ki
predstavlja dolgoletno opekarsko tradicijo. Izhajal sem torej iz
zgodovinskih simbolov.
Že v listini občine Vogrsko, na kateri je datum 29. 9. 1921 je v žigu
Županstva Vogrskega razviden grb vogrinske plemiške rodbine.

Že takrat so spoštovali stare simbole lokalne
samouprave. Prav zato mislim, da si naša
občina zasluži tak grb, ker nadaljuje tradicijo.
To pomeni neko kontinuiteto suverenosti
naših ljudi. Grb poudarja, da kljub temu, da
smo nova občina nismo od včeraj!
Nadaljujemo samoupravo tam kjer so jo naši
pranonoti morali prekiniti. Na Goriškem smo
med najstarejšimi kraji, na kar smo lahko
ponosni!
Grb je torej sestavljeni iz dveh
zgodovinskih grbov. Kaj simbola v tem
grbu pomenita?
Zgornji del je vogrinski grb plemiške družine
Ungrispach. In je bil prvič upodobljen okrog
11. stol. Predstavlja abstraktno upodobitev
jegulje, saj je bilo v tem kraju nekoč veliko
jegulj- vigurjev. Tu je bilo namreč veliko
mokrišče polno življenja, ki je obdajalo
takratni grad Vogrskih gospodov, ki je bil na
kraju kjer je sedaj osnovna šola. Kjer je
veliko vigurjev = Vigursko, potok kjer živi
veliko vigurjev pa je Vogršček.
Torej to ni nikakršen polmesec, kot si
marsikdo razlaga?
Ne, to nima prav nikakršne zveze z mesecem.
Niti ena razlaga ne kaže na to, da bi šlo za
mesec, luno. Poleg simbola tudi sama barva
grba stilno prikazuje jeguljo. Rdeče-belo
prikazuje trdoživost. Jegulja ima več življenj,
ker je dvoživka, saj živi tako v vodi, kot na
kopnem,lahko pa tudi v sladki ali pa slani
vodi. Vse to je predstavljalo neko trdnost,
neuničljivost, kar je takratne ljudi očitno
fasciniralo, da so to upodobili v grbu.
Kaj pa renški grb?
To pa je grb najstarejše plemiške družine v
Renčah Hoferjev. Grb je sestavljen iz
škarnikov (predstavlja streho) in strelnih cin.
Na mestu nekdanjega srednjeveškega gradu v
Renčah stoji danes vila, ki v svoji arhitekturi
ohranja enako obliko strelnic kot so
upodobljene v grbu..

Prvič se ta grb pojavi v 13. stoletju in rodbina
Hofer ga je uporabljala vse do svojega
izumrtja leta 1587. Zanimivo je tudi to, da so
v grbu narisani trije rdeči škarniki, na vsakem
pa tri cine. Za število tri pa vemo, da je zelo
mogočno in stabilno število. Tako lahko

7

rečem, da novi grb predstavlja mogočnost, trdnost in neuničljivost.
Upam, da so to lastnosti tudi naše občine.

novice iz krajevnih skupnosti
Krajevna skupnost Bukovica-Volčja
Draga
KRAJEVNI ODBOR ZDRUŽENJA
BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB
BUKOVICA-VOLČJA DRAGA

Zakaj menite, da je prav ta predlog dober za našo občino? Bomo
z njim razpoznavni?
Ta grb vsebuje vse, kar mora grb vsebovati. Poleg tega, da se nam kar
sam od sebe ponuja,vsebuje tradicijo in neko kontinuiteto. Če bomo
razpoznavni? Menim, da. Navsezadnje bo vsakdo s pogledom na
zgodovinski grb pomislil: Glej, ta občina pa ima že neko tradicijo,
čeprav je nova. V zanimivost pa še to. Vogrinski grb se nahaja tudi na
Brdu pri Kranju, kraju kjer potekajo največji državni protokoli. Torej
bomo s tem grbom prav gotovo razpoznavni.
ZANIMIVOST
Leta 1464 je goriški grof Lenart podelil Štefanu Hoferju v fevd
gospostvo Renče. Po smrti Lenarta, kot zadnjega goriškega grofa
so Renče pripadle Habsburžanom. Sledila je vojna z Benetkami,
v kateri so se Hoferji zelo izkazali in habsburškemu cesarju
posojali denar. Le ta je Hoferjem po vojni v zahvalo podelil v
dedni zakup grad Devin. Zadnji plemič v rodbini Hofer je
zapustil dve hčerki Klaro-Uršulo in Ludoviko. Slednja se je
poročila z plemičem Raimondom IV., ki je izhajal z gradu
Vipolže. Po smrti Ludovike, se je ta plemič poročil kar z ženino
sestro in s tem pridobil celotno devinsko gospostvo. V Devinu je
vstanovil samostan Servitov in med njimi je bil tudi menih, ki je
izdal prvi italijansko-slovenski slovar leta 1608. V njem se
menih zahvaljuje Raimondu IV., da ga je naučil slovenščine.
Pripis uredništva: slovar, ki je bil natisnjen v Vidmu (Udinah), je leta
2005 KS Renče podarila učencem in učiteljem Osnovne šole Renče kot
vzpodbudo za spoznavanje zgodovine in ohranjanje tradicije kraja, pri
zbiranju narečnih besed ter kot vzpodbudo za nadaljnje povezovanje s
šolami doma in v tujini.

Sprejem grba in ostalih simbolov občine ni enostaven proces,
potreben je temeljit premislek s tehtnimi argumenti. Grb, ki je danes
predstavljen, je prvi predlog za pripravo celostne podobe naše občine.
Občinski svet je na nedavni seji odločil, da ne bo izvedel javnega
razpisa za upodobitev grba in izdelave celostne podobe, saj
predstavlja to velike stroške.

Združenje borcev in udeležencev Narodno
osvobodilne borbe združuje nekdanje aktivne
borce NOB in ostale udeležence, ki so
kakorkoli sodelovali pri podpiranju NOB.
Organizaciji se lahko pridružijo tudi mlajši
člani, ki sprejemajo vrednote NOB in jih
želijo ohranjati še naprej.
Odbor krajevne organizacije ZB vodi
predsednik Jožko Gregorič in je o delu
odbora povedal:
V letu 2006 je odbor imel sedem sestankov,
na katerih smo sprejeli program aktivnosti v
tekočem letu, spremljali izvajanja teh
aktivnosti, se dogovorili za sodelovanje na
skupščini Območne ZB in z drugimi društvi v
KS ter zamejstvu.
Med stalne naloge članov ZB sodi skrb za
vzdrževanje osrednjega spomenika padlih
borcev in obeležja ustreljenih talcev ter
skupnega
groba
padlih
borcev
na
pokopališču. Od nove občine pričakujejo, da
poskrbi za odkup zemljišč, kjer stojita
spomenika.
Člani organizacije sodelujejo pri vseh
pomembnejših aktivnostih v krajevni
skupnosti. Sodelujejo pri pripravi praznika
krajevne skupnosti, organizirajo pohod po
poteh goriške fronte, vodijo komemoracije s
polaganjem
vencev
na
spomenike,
ugotavljajo potrebe po pomoči ostarelim
članom ZB in sodelujejo s sorodno
organizacijo v pobrateni občini Sovodnje ob
Soči.
Po ustanovitvi nove občine, vodstvo
organizacije pričakuje še večjo vključenost v
dogajanja v krajevni skupnosti kot tudi v
občini.
Bogo Rusjan

Župan Aleš Bucik poziva vse občane, da pošljejo morebitne
predloge, pobude in ideje za upodobitev grba občine RenčeVogrsko in tako pomagajo pri izboru simbola, ki nam bo
dal razpoznavnost in s katerim se bomo lahko poistovetili.
Z gospodom Vinkom Jarcem
se je pogovarjala Nataša Podgornik
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV
BUKOVICA-VOLČJA DRAGA

Krajevna skupnost Renče
KOTALKARSKI KLUB RENČE
Februar je še zadnji mesec brez tekem. V tem
času se kotalkarji in kotalkarice zagnano
pripravljajo na nastope in tekmovanja v novi
sezoni.
Med trdim delom na treningih pa se najde
tudi čas za sprostitev in zabavo. Tako smo se
člani KK Renče skupaj s prijatelji v soboto,
20. januarja odpravili na smučarski športni
dan v Zoncolan, v sosednjo Italijo, kjer smo
se skupaj zabavali in preživeli prijetne urice
na snegu.

Društvo upokojencev Bukovica – Volčja Draga je zaključilo leto 2006
z željo, da bodo v novem letu še boljši, in da se bodo še nadalje
trudili, da bo društvo aktivno na več področjih. Ožje vodstvo društva
se je sestalo že januarja. V mesecu februarju se je upravni odbor sešel
prvič in na tem sestanku je bilo sprejetih več sklepov.
- Zastopniki bodo pobirali članarino za leto 2007 po zaselkih in
vključevali nove člane.
- Ob 8. marcu se obišče na domu in v oskrbovalnih domovih člane,
ki so stari nad 90 let.
- Odbor je tudi predlagal, da se v jeseni ustanovi več krožkov:
ročna dela, aranžiranje in zavijanje daril, ročne spretnosti, pevski
zbor, balinanje ter pohodništvo.
Za pohodništvo je bilo veliko zanimanja, predvsem ker se bližajo
toplejši dnevi in je gibanje v naravi zelo priporočljivo in zdravo.
Predlog za prvi pohod:

CERJE, v soboto, 31. 3. 2007, ob 13 uri
Zbirno mesto: KULTURNI DOM BUKOVICA
Lastni prevoz, primerna obutev in obilo dobre volje

Olimpijski komite Slovenije - odbor za
vrhunski šport, trikrat letno objavi seznam
športnikov, ki so si pridobili status
kategoriziranega
športnika
Republike
Slovenije
svetovnega,
mednarodnega,
perspektivnega, državnega ali mladinskega
razreda. Seznam je narejen na osnovi:
•
športnih rezultatov, ki so jih športniki
dosegli v preteklem letu
•
kriterijev za kategoriziranje športnikov v
R Sloveniji,
•
predlogov
nacionalnih
panožnih
športnih zvez.
Od 1. februarja 2007 so na seznamu tudi
tri članice našega kluba:
• SARA PREGELJ, v perspektivnem
razredu
• LUCIJA MLINARIČ, v državnem
razredu
• MARTINA VETRIH, v mladinskem
razredu.
Športnicam čestitamo in jim želimo še veliko
uspeha.na športni poti!

Vabljeni tudi pohodniki iz Renč in z Vogrskega!
Upravni odbor KK Renče

Več informacij lahko dobite:
(05) 305 3 190, Silvo
031 346 093, Renata

KRAJEVNA ORGANIZACIJA
RDEČEGA KRIŽA

Ponovno srečanje bo sredi meseca marca.
Predsednica društva:
Renata Tischer

13. 2. 2007 - smo na OŠ Renče organizirali
predavanje na temo »Sladkorna Bolezen«.
Predaval je dr. Stojan Kralj, predsednik
OORK Nova Gorica.
Naši krajanki, zdravstveni delavki in
dijakinje zdravstvene šole so merili krvni
sladkor in krvni pritisk.
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MLADI RENČE-VOGRSKO
Bliža se čas, ko se bo potrebno odločiti …
Vpis na »faks« ni samo izbira študija, ampak
je veliko več. Je korak v življenju, ki lahko za
vedno spremeni človekov pogled na svet in
odklene številna vrata, ki vodijo do
razumevanja sveta.
Da bi bila odločitev lažja, smo »mladi« iz
naše občine v petek 2. marca 2007 v Kulturni
dvorani v Renčah organizirali informativni
dan za dijake. Bodoči študentje so dobili
informacije o fakultetah in študentskem
življenju ter o vsem, kar spada zraven.
Udeleženci, bilo jih je le 21, so bili zelo zadovoljni.
V februarju smo članice KORK obiskale našo krajanko, ki je težko
bolna. Priskrbeli so ji osebne higienske pripomočke in paket s hrano.
KORK Renče, predsednica Rožica Žvanut

OSNOVNA ŠOLA
LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
6. 2. 2007 je v dvorani v Renčah potekala prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku. Glasbeno obarvan program so
sooblikovali otroški in mladinski pevski zbor OŠ Renče pod
vodstvom Nataše Domazet, recitatorji in mladi glasbeni talenti. Pester
program je zaključil moški pevski zbor Provox. Dvorana, ki že dolgo
kliče po obnovi, je bila polna do zadnjega kotička.

Tanja Tribušon

PUSTOVANJE
Na pustni torek smo v Renčah lahko
občudovali manj mask kot ponavadi. Ker
maske v hišo, ki jo obiščejo, prinesejo srečo,
smo jih z veseljem sprejemali in jih
obdarovali. »Pusti« so v svoje malhe
spravljali prav vse: jajca, krofe, sladkarije in
evre seveda.

GLEDALIŠKE PREDSTAVE
Erna Janšković
2. 3. 2007 smo na naši šoli organizirali 1. zasedanje občinskega
otroškega parlamenta. Do letos so se predstavniki naše šole
udeleževali parlamenta v Novi Gorici, z novo občino pa smo dobili
svoj občinski parlament, od katerega si učenci veliko obetajo.
Seje se je poleg ravnatelja Bogomirja Furlana udeležil tudi župan Aleš
Bucik. Parlamentarci so ju zasuli z vprašanji in idejami o nadaljnjem
življenju in delu šole v sodelovanju s kraji ter pri tem izpostavili kar
nekaj kritičnih točk (varne poti v šolo, izgradnja in vzdrževanje
zunanjih igrišč, ureditev garderob…). Glavna tema parlamenta je bila
»Moje mnenje o devetletki« o kateri bodo učenci razpravljali tudi na
nacionalnem parlamentu.

V soboto, 3. marca 2007 je v Kulturni
dvorani v Renčah gostovalo Gledališče
smeha iz Kopra. Uprizorili so komedijo
Andreja Jelačina »Nepozabni piknik s tvojo
ženo« v režiji Sergeja Verča, ki je dodobra
nasmejala polno dvorano.
25. marca 2007 ob 17.00 uri pa si bomo
lahko ogledali komedijo Pika Nogavička, ki
jo bodo zaigrali igralci Mladega odra iz
Kulturnega društva Grgar.
Vabljeni v Kulturno dvorano v Renčah!
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ŠPORTNO DRUŠTVO
PARTIZAN RENČE

Državno prvenstvo za medalje sokolček, ki je bilo 10. januarja v
Ljubljani, je bilo za naše društvo zelo uspešno.
V skupini deklic je srebrne medalje prejelo osem tekmovalk, v
skupini dečkov pa štirje. Petnajst cicibanov in cicibank je prejelo
bronasto medaljo.

SESTANEK STARŠEV VOGRINSKIH
OTROK
Na Vogrskem se že nekaj časa ukvarjamo s
problemom vpisa novih otrok v vrtec in v
osnovno šolo, zaradi česar je vrtec začasno
(za dve leti) prekinil z delovanjem Petega
februarja je bil sklican sestanek, na katerega
so bili povabljeni starši otrok, ki bodo jeseni
vstopili v prvi razred ter starši otrok, ki vrtec
obiskujejo drugje. Skupaj z županom Alešem
Bucikom so sklenili, da je potrebno
poskrbeti, da tako šola kot vrtec na Vogrskem
ostaneta. Eden izmed ukrepov, ki bi k temu
pripomogel, je podaljšanje urnika delovanja
šole oz. vrtca.
Ta naj bi odprl svoja vrata ob 7. uri zjutraj,
otroci pa bi v podaljšanem bivanju lahko
počakali na svoje starše vse do 17. ure
popoldan. Tak urnik bi omogočil varstvo
otrok vseh tistih staršev, ki so zaposleni v
bolj oddaljenih krajih.

Športno društvo Partizan je organiziralo vadbeni dan nekoliko
drugače: udeležili smo se sankanja na Lokvah, kjer so se člani
našega društva prijetno zabavali.
Napoved:
16. marca ob 17.00 uri bo v Renčah tekmovanje za značke sokolček,
na katerem bodo sodelovali vsi dečki in vse deklice našega društva.
Vabljeni!
Tine Arčon

Krajevna skupnost Vogrsko

PUSTNA SOBOTA NA VOGRSKEM
Na pustno soboto smo godbeniki Pihalnega
orkestra Vogrsko zamenjali svoja vsakdanja

GODBENIŠKI KULTURNI DAN NA SNEGU
Vogrinski godbeniki smo skupaj s prijatelji letošnji kulturni dan
preživeli na smučišču na Cerknem. Smučarji, borderji in sankači smo,
kljub megli in rahlemu dežju, prevozili veliko kilometrov. Čeprav
nam vreme ni bilo naklonjeno, smo se vsi imeli zelo lepo.

oblačila za pustne maske. Z veselimi
poskočnicami, ki smo jih zaigrali pred vsako
hišo, smo po stari navadi preganjali zimo,
četudi je bila letos bolj mila. Ljudje so nas z
veseljem sprejemali, z nami so zapeli,
zaplesali ter nas obdarili z jajci , klobasami in
letos tudi z evri. Pridobljene dobrote so se
zvečer v gostilni Pri Mimici spremenile v
slastno večerjo. Ker pa je Vogrsko zelo
razpotegnjena vas, nam tudi letos v enem
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dnevu ni uspelo obiskati vseh zaselkov, zato pa jih bomo zagotovo
naslednje leto.

PUSTOVANJE PEVCEV
O pustovanju nekoč in ohranjanju teh lepih starih običajev sem se
pogovarjala z mojim sosedom Jožefom Gregoričem, ki je predsednik
pevskega zbora že 28 let.
Rad se spominja pustovanj, ko je bil sam še otrok. Takrat, pred
približno 50-55 leti) so na pustni torek hodili otroci in odrasli, godba
in pevci od hiše do hiše, obiskali so tudi župnišče.

predstavljamo vam
SPLOŠNO AMBULANTO RENČE,
zdravnico dr. JANO HAREJ FIGELJ
in med. sestro KLAVDIJO ŠINIGOJ

V naši občini imamo splošno ambulanto, ki
deluje v Renčah v okviru Zdravstvenega
doma Osnovno varstvo Nova Gorica.
Ustanovljena je bila na veliko željo in
pobudo prebivalcev Renč.
Oblekli so se v stara oblačila, najpogosteje so se ženske ošemile v
moške in moški v ženske. Ljudje so jih z veseljem sprejeli in obdarili
s klobasami, jajci, lešniki, orehi … denar so dobili v župnišču.
Nabrane darove so zvečer pripravili in pojedli, potem pa so šli na
ples, ki je bil v dvorani v šoli. Jože se rad spominja svatovske
maškarade, ki je bila tisto leto, ko je bila še "mižerjija". Takrat se je
ena skupina oblekla v ženina in nevesto ter svate in namesto konfetov
so metali »česnik«.
Tradicija takšnega pustovanja je zamrla. Pred dvanajstimi leti pa se je
porodila misel, da bodo na pustno nedeljo našemljeni pevci obiskali
stare-"upokojene" rojake. Problem je nastal, ker niso vedeli, kaj obleči
in odločili so se, da se oblečejo kot pevci na sliki iz leta 1883. In tako
se je devet najbolj zagnanih pevcev podalo do svojih predhodnikov.
Naslednje leto so pevci že obiskovali vse hiše. Ta tradicija se
nadaljuje v veselje pevcev in krajanov in povsod so lepo sprejeti in
obdarovani tudi z željo, da se vrnejo naslednje leto. Jože še pove, da
jim uspe obiskati samo približno 40 hiš, saj je Vogrsko zelo
razpotegnjena vas.

POKOP PUSTA NA TRNOVEM
Na pepelnično sredo, 21. februarja, smo godbeniki že petnajsto leto
zapovrstjo sodelovali pri pokopu pusta na Trnovem. Krajani so
slamnati pust v krsti ob zvokih žalnih koračnic ponesli za
pokopališče in ga s tradicionalnim ceremonialom sežgali.

MAREC: RAZSTAVA CVETJA PORDENONE
Sekcija kmečkih žena si bo ob prazniku žena, 8. marcu, poklonila izlet
na razstavo cvetja v Pordenone v Italiji. Na izlet se odpravljajo v
soboto, 10. marca. Izlet je tudi druženje vogrinskih žensk, ki čez celo
leto sodelujejo na raznih prireditvah kjer nas razvajajo s sladkimi
dobrotami. Dan bodo pridne gospodinje zaključile z večerjo na osmici
Pri Mimici na Vogrskem.
Ana Hvalica

Kratek pogled v preteklost:
Leto 1995 – v notranjosti stavbe Renče št. 16
začnejo s prenovitvijo prostorov za ureditev
splošne in zobne ambulante
Leto 1996 – ob Mohorjevem, krajevnem
prazniku - svečana otvoritev. Trak sta
prerezala takratni župan občine Nova Gorica,
g. Špacapan in takratni direktor ZD Nova
Gorica, g. Demšar.
Ambulanta je bila na svojem začetku le
minimalno opremljena, delovala je občasno,
zdravniki so se menjali. Prva zdravnica , ki je
zaorala v ledino je bila dr. Erika Faganel, prvi
zdravstveni karton
pa je v ambulanto
prinesel takratni predsednik KS Renče, g.
Rajko Lasič, ki je tudi veliko prispeval k
njeni uresničitvi.
Leto 1997- v mesecu aprilu RK Renče
ambulanto opremi s kisikovo jeklenko,
kompletom za dajanje kisika in dvema
inhalatorjema. V mesecu oktobru nastopi
delo dr. Nataša Šimac. Z njenim prihodom je
ambulanta začela delovati vsak dan.
V novembru je RK skupaj s KS Renče začel
z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za
nakup EKG aparata. Odziv je bil
nepričakovan: denar je prispevalo 5 podjetij,
3 ustanove, 4 društva, 31 podjetnikov,
udeleženci srečanja starejših krajanov in
blagajna RK. Prostovoljne prispevke smo
zbirali tudi ob pobiranju članarine RK.
Prispevalo je 356 članov RK Renče.
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Leto 1998 - RK Renče s prostovoljnimi prispevki nakupi: EKG,
minifotometer, centrifugo, mikroskop.
Leto 1999 - oktobra dr. Šimacovo zamenja dr. Jana Harej Figelj,
decembra se ji pridruži medicinska sestra Klavdija Šinigoj.
RK Renče s prostovoljnimi prispevki nakupi še namizno luč, klima
napravo za čakalnico in avtomatski defibrilator. Defibrilator je
namenjen za uporabo na vseh večjih prireditvah .

Ambulanta danes
(tel. št. 05 338 33 66)
URNIK:
Ponedeljek:
od 15.00 do 20.00 ure
Torek:
od 8.00 do 14.30 ure
Sreda:
od 8.00 do 14.15 ure
Četrtek:
od 8.00 do 10.45 ure
Petek:
od 8.00 do 11.00 ure
Leta 2000 je bil uveden sistem naročanja bolnikov. Število
opredeljenih oseb (osebe, ki so se odločile za Dr. Harej- Figelj) je od
oktobra 1999 leta do februarja 2007 leta naraslo iz 400 na 1200. Če
želimo, da bo ambulanta delovala poln delovni čas, moramo število
opredeljenih oseb še povečati.
Povečevanje števila opredeljenih oseb kaže na to, da ljudje radi
prihajajo v našo ambulanto. Prihajajo tudi iz drugih krajev; Nove
Gorice, Bilj, Dornberka, Vogrskega…Tudi anketa, ki je bila izvedena,
je povedala, da so ljudje zelo zadovoljni z zdravnico, njeno
strokovnostjo, pripravljenostjo prisluhniti, z odnosom in delom
medicinske sestre in z zaupnostjo podatkov.
Danes je ambulanta prijetna , opremljena s priročnim laboratorijem.
Čakalnico popestrijo krasni izdelki otrok in vzgojiteljic vrtca Renče.
A vsi, ki smo ambulanto obiskali vemo, da je težko dostopna
(stopnice), da so prostori premajhni in da še marsikaj manjka.
A vse te materialne pomanjkljivosti, kar nekako zbledijo, ko
spoznamo dr. Jano Harej Figelj in medicinsko. sestro Klavdijo
Šinigoj.
Dr. Jana Harej Figelj dr. med. specialist splošne medicine, živi s
svojo družino v Novi Gorici. Verjetno ima ljubezen do medicine v
genih, saj je tudi njena mama zdravnica. Je človek z veliko energije,
prijetna za oko in uho, topla.

Sama se predstavlja takole:
Po dokončanem 1. letniku Fakultete za biologijo na Biotehnični
fakulteti Ljubljana sem spoznala, da so silnice še vedno in močno
usmerjene k medicini, zato sem se prepisala na Medicinsko fakulteto
Ljubljana. Marca 1997 leta sem študij medicine zaključila. Študijski
praksi sem opravljala v mestni bolnišnici v Dublinu in v Beilison
Medical center v Tel Avivu. Leto dni sem opravljala pripravništvo v
SBG » Dr. Franca Derganca«. Od septembra 1998 sem zaposlena v

ZD Nova Gorica. Prvo leto sem delala v
Splošni ambulanti v Šempetru, nato v
Čepovanu, od oktobra 1999 pa delam v
Renčah in Domu upokojencev Gradišče.
Marca leta 2004 sem opravila specialistični
izpit iz splošne medicine.
Sem mama dveletnega Svita in žena
zdravnika Matjaža. Rada plešem, obiskujem
plesne vaje in aerobiko. V veselje so mi
popotovanja. Z Matjažem sva spoznala
Malawi, Madagaskar, Tibet, Indonezijo,
Islandijo…
Povsod je lepo, a v troje doma je najlepše.
Posredovala vam bom še nekaj statističnih
podatkov o kroničnih boleznih v naši
ambulanti:
• 30.2% oseb ima povišan krvni tlak
(prevalenca v Sloveniji je 20%)
• 5,8% ima sladkorno bolezen
(prevalenca v Sloveniji je 5%)
• 70% oseb (od 35 do 70 let) ima
prekomerno telesno težo (prevalenca
v Evropi je več kot 50%)
• 80% oseb (od 35 do 70 let) ima
povišan holesterol
Klavdija Šinigoj, zdravstveni tehnik
Sestra Klavdija je doma iz naše sosednje vasi
Bilje. Dom si je ustvarila v Dornberku. Je
žena in mati hčerke in sina. Prijetna in topla
oseba ob kateri se takoj počutiš dobro in ji
lahko zaupaš.
Klavdija je v ZD Nova Gorica zaposlena že
21 let. Delala je v ambulanti dr. Šinigojeve,
dr. Demšarjeve, od leta 1999 je v ambulanti
dr. Jane Harej Figelj v Renčah. Pravi, da ji je
pri nas všeč in da svoje paciente prepozna že
po glasu. Svoje delo obvlada in ni ji treba
povedati, da ga opravlja z veseljem in
ljubeznijo. Ljudje cenimo njen umirjen in
prijazen odnos, vedno se potrudi, da nam
ustreže, zato je sestra Klavdija res naša.

Zdravnica in sestra si zelo želita, da bi
ambulanta delovala poln delovni čas, kar bo
izvedljivo le ob povečanju opredeljenih oseb.
Razveselili se bosta vaših predlogov, pohval
in tudi pritožb.
Alenka Gregorič, Sonja Kljun, Rožica Žvanut
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PIANIST ANŽE VRABEC

Rodil sem se 14. maja 1989 v šempetrski bolnišnici, očetu Savotu ter
mami Silvani. Zglede za ukvarjanje z glasbo sem srečal ravno pri njiju
ter moji sestri Nini. Na srečo jih nisem želel posnemati pri izbiri
instrumenta (vsi igrajo namreč na godala), bolj me je pritegnil klavir.
Prve glasbene korake sem naredil na Glasbeni šoli Nova Gorica ob
pomoči gospe Klavdije Jamšek. Čez pol leta je moj glasbeni razvoj
prevzela prof. Ingrid Silič.
Nase sem opozoril najprej z nastopanjem na internih nastopih
glasbene šole, kasneje tudi na pomembnih koncertih, po treh letih
šolanja pa sem se na pobudo svoje profesorice udeležil regijskega
tekmovanja Primorske (maj 2000), kjer sem na svoje veliko
presenečenje pristal v samem vrhu. Profesorica se je odločila z menoj
oditi še na mednarodno tekmovanje mladih instrumentalistov v
italijanski Povoletto (junij 2000), kjer sem s podobnim programom
spet osvojil prvo mesto. Naslednje šolsko leto je prineslo nove
ambicije, tako da sem začel študirati program za državno tekmovanje,
vstopnico za udeležbo pa bi dobil le z osvojitvijo zlatega priznanja na
regijskem tekmovanju. To mi je februarja tudi uspelo, čez mesec dni
pa sem si v Ljubljani priigral zlato plaketo in prvo nagrado. Naslednje
šolsko leto sva se z Ingrid Mačus pod mentorstvom prof. Andreje
Konjedic Lenardič udeležila regijskega tekmovanja v disciplini klavir
štiriročno. Z osvojenim zlatim priznanjem sva se odpravila še na
državno tekmovanje, kjer sva prav tako pridobila zlato plaketo.
Meseci so tekli, nastopi, sodelovanja na prireditvah ter revijah,
udeležbe na mednarodnih poletnih šolah prof. Sijavuša Gadžijeva
(Koper, Nova Gorica) in pred vrati je bilo mednarodno tekmovanje
»Citta di Gorizia« v italijanski Gorici, na katerega sem se pripravljal
približno 10 mesecev. Trud se je z osvojenim prvim mestom seveda
še kako obrestoval. Ker me je v 4. razredu osnovne šole zamikal tudi
saksofon, sem se ga pričel učiti pri prof. Miroslavu Paškvanu (GŠ
Nova Gorica). Po dveh letih sem postal član kvarteta saksofonov. Z
zasedbo, v kateri sem igral skupaj z Davidom Mozetičem, Maticem
Mikolo ter Matejem Zimicem, smo se februarja 2003 pod
mentorstvom prof. Silvia Broscheta odpravili na regijsko tekmovanje,
kjer smo si z osvojenim zlatim priznanjem pridobili vstopnico na
državno tekmovanje, ki se ga, na žalost, zaradi poškodbe roke enega
od članov, nismo mogli udeležiti.
Prišlo je leto 2004 in z njim ponovno državno tekmovanje za klavir,
kjer sem osvojil zlato plaketo ter drugo nagrado. S tem letom sem
šolanje na glasbeni šoli v Novi Gorici zaključil ter vzporedno s
šolanjem na tehniški gimnaziji v novogoriškem TŠC po opravljenem

sprejemnem izpitu nadaljeval šolanje klavirja
na Srednji glasbeni in baletni šoli (SGBŠ) v
Ljubljani pri priznanem prof. Sijavušu
Gadžijevu. Na obeh šolah sedaj obiskujem
tretji letnik. Kot dijak drugega letnika SGBŠ
sem lani uspešno opravil avdicijo za igranje
Šoštakovičevega koncerta za klavir in
orkester št. 2 s simfoničnim orkestrom SGBŠ
Ljubljana. Na odrih sem z omenjenim
koncertom ter orkestrom nastopil trikrat
(dvorana KC Lojze Bratuž v Gorici, Prevalje,
velika dvorana slovenske filharmonije v
Ljubljani). Gospa Tatjana Gregorič je o
mojem nastopu zapisala:
» Še ne sedemnajstletni Anže Vrabec iz
razreda prof. Sijavuša Gadžijeva, sicer tudi
dijak Tehniškega šolskega centra v Novi
Gorici je bil solist v zahtevnem, a všečnem
Koncertu za klavir in orkester št. 2 v F-duru
D. Šostakovića. V nalezljivo, iskrivo in
virtuozno govorico velikega ruskega mojstra
se je mladi Anže podal z vsem razpoložljivim
mladostnim poletom, pogumom in žarom.
Tehnično spretno, muzikalično prefinjeno
(predvsem v drugem stavku), temperamentno
in za svoja leta precej zrelo je »prebujal«
silovito, neposredno, večkrat pikantno, a tudi
nežno Šostakovičevo invencijo. Jasna, sočna,
nikoli nabrekla, pretirano vznesena ali
prisiljena je bila interpretacija mladega
novogoriškega pianista – kot bi nikoli ne bil v
zadregi pred novimi skladateljevimi izzivi, kot
bi mu še tako zahtevna partitura ponujala le
še eno priložnost, da lahko razkrije svojo
skromno, a povsem predano nrav glasbi.
Anže Vrabec je tokrat prvič nastopil s
simfoničnim orkestrom in njegov debut je bil
naravnost izvrsten. » (Primorski dnevnik,
26.4.2006)
Zadnjih pet mesecev se pod nadzorom
mojega izvrstnega profesorja pripravljam na
državno klavirsko tekmovanje, ki bo marca
letos v Ljubljani.
Kot pianist pa nisem (bil) aktiven le na
tekmovanjih ter nastopih glasbene šole. Od
petega razreda osnovne šole z veseljem
korepetiram otroški pevski zbor OŠ
Šempeter, ki ga že vsa leta vodi prof. Jasmina
Gorjanc. Vsako leto se z njimi udeležim
revije otroških in mladinskih pevskih zborov
Goriške, raznih prireditev v okviru OŠ
Šempeter ter drugih nastopov. Od septembra
2004 sem tudi član Big Banda Glasbenega
društva »NOVA« iz Nove Gorice,
priložnostno pa sodelujem tudi z raznimi
drugimi zasedbami. Poleg klavirja v prostem
času
marsikatero uro
presedim
za
računalnikom. Ukvarjam se z izdelovanjem
spletnih strani, raznih grafičnih oblikovanj,
obdelovanjem video posnetkov ter s stvarmi,
ki jih sicer počno tudi drugi pripadniki
mlajših generacij.
Anže Vrabec
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MLADI

RENČE-VOGRSKO
Že dolgo se po naši občini šušlja, da mladi ne posedajo več samo pred
televizijo ali kako drugače zapravljajo čas. V veliki želji po
medsebojnem spoznavanju in izmenjevanju informacij so se povezali
na moderen način – s pomočjo spleta. Tako so skupaj tudi takrat, ko
jih velika večina študira ali pa »vandra« po svetu. Da so mladi
združevanje in medsebojno sodelovanje vzeli resno, pričajo številni
dogodki v njihovi organizaciji.
Kaj je www.rence-vogrsko.com?
Je informativna spletna stran, namenjena občanom novonastale občine
Renče-Vogrsko in ostalim.
Kdaj se je ideja pojavila?
Ideja se je porodila v času predvolilne kampanje, ko so stranke
predstavljaje svoje programe mladim. Takrat smo prišli do zamisli, da
bi se nekako povezali, nepolitično, in najprimernejši način za začetek
se nam je zdela postavitev spletne strani.
Kaj lahko najdemo na tej strani in kaj ponujate?
Najpomembnejši in najbolj aktualen se nam zdi forum. Poleg tega
smo si zastavili naslednje cilje: predstaviti našo novo občino, kraje v
občini, turistično ponudbo, podjetja, dogajanje, tako v pisni kot
slikovni obliki. Imamo tudi koledar, v katerega lahko kdorkoli vnaša
dogodke ter galerijo slik. Hkrati vabimo vse občane, ki imajo
kakršnokoli slikovno ali pisno gradivo, k sodelovanju! Možnost
predstavitve nudimo tudi podjetjem, društvom, turističnim
ponudnikom ... Na ta način bi obiskovalcem strani omogočili hiter
dostop do vseh koristnih informacij.
Torej ste najbolj ponosni na forum.
Da! Namen foruma je omogočiti odprto komunikacijo in boljšo
informiranost med občani. Na forumu so prisotne različne aktualne
teme v zvezi z dogajanjem v občini ter ostale bolj splošne debate. Ob
tej priložnosti vabimo na forum vse občane, saj bomo le s skupnimi
močmi dosegli, da nam bo življenje v občini prijetnejše. Ob tem naj še
poudarimo, da namen foruma ni kritika dela občinskega sveta in
župana, ampak v ponujeni možnosti odziva, v možnosti predstavitve
najrazličnejših želja, interesov ...

Stran je zelo lepo oblikovana, enostavno
pregledna. Vam je pri tem pomagal/a
oblikovalec/ka?
Ima mogoče logotip
kakšen širši pomen?
Spletno stran in logotip smo večinoma
oblikovali in zasnovali sami, le pri izdelavi
logotipa nam je pri izvedbi zamisli pomagala
oblikovalka, ki se ji tudi zahvaljujemo.
Logotip v osnovi predstavlja sonce, hribovito
pokrajino in reko Vipavo. K vsemu skupaj pa
je dodan napis mladi, ki z ostalimi elementi
logotipa predstavlja neko navihanost,
kreativnost in entuziazem. Stran je bila tudi
nagrajena na priznanem slovenskem portalu,
kjer so ocenjevali obliko, strukturo ter
preglednost strani.
Kako so mladi sprejeli to stran?
Ideja o spletni stani je bila med mladimi
dobro sprejeta že na prvem srečanju mladih.
Sčasoma je spletna stran dobivala svojo
pravo, želeno podobo. Ob tem mislimo
predvsem na aktivno pisanje in oživitev
foruma. Veliko mladih v naši občini se
zaveda, da na mladih svet stoji. Obenem pa si
želimo in pričakujemo večji odziv starejših
občanov in občank.
Poteka povezovanje samo preko spletne
strani?
Nikakor ne, saj je ideja spletne strani
zastavljena širše. Nočemo, da bi mladina
komunicirala le na spletu, zato v ta namen
organiziramo srečanja in v bližnji prihodnosti
načrtujemo tudi organizacijo predavanj,
športnih dejavnosti, družabnih dogodkov,
skupnih izletov ipd. V prihodnje pa si želimo
le še podporo občine in sponzorjev.
Želite s stranjo vplivati tudi na delovanje
svetnikov in samega občinskega organa?
Dejstvo je, da je med drugim že v ustavi, v
139. členu zapisano, ''da območje občine
obsega naselje ali več naselij, ki so povezana
s skupnimi POTREBAMI in INTERESI
prebivalcev''. Torej ne vidimo razlogov, da
občinski svetniki in občinski organi teh želj
in interesov, ki so na naši spletni strani, ne bi
upoštevali. Upamo, da bodo to možnost
občani izkoristili in se nam pridružili v še
večjem številu.
Pogovarjala sem se z Ekipo RenčeVogrsko Mladi, ki vas vabijo, da jih
obiščete na spletu in se jim v zanimivih,
predvsem pa v aktualnih pogovorih
pridružite na forumu.

www.rence-vogrsko.com
Nataša Podgornik
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RENČAN IZTOK ARČON – FIZIK
Dobitnik
Zoisovega priznanja Republike Slovenije 2006

SIJAJEN ZNANSTVENIK, KI OSTAJA ČLOVEŠKO PREPROST IN
ISKREN PRIJATELJ
Čeprav poznam Iztoka in družini njegovih staršev in seveda tudi
njegovo družino že od malih nog, nisem čisto prepričan, da bom v
prispevku uspel predstaviti tega krasnega fanta, sicer univerzitetnega
profesorja in doktorja znanosti tako, kakor bi v resnici rad.
Iztok je poročen z Branko Pregelj, psihologinjo na renški osnovni šoli.
Imata sinova Miho in Žigo. Živijo na Veliki poti (Žigoni) v hiši z
mamo oz. taščo in nono Ivico, ženo pokojnega Draga Preglja,
dolgoletnega tajnika KS Renče.
Iztokova mama Irena se je pred poroko pisala Brumat in je iz znane
narodno zavedne renške družine iz Ozrenja. Njihov tata Franc je bil
eden najpomembnejših buditeljev odpora proti fašizmu v Renčah in
na Goriškem in udeleženec znamenitega sestanka organizatorjev
osvobodilnega boja na Kremancah. Iztokov tata Ivan – Jano pa se je
rodil kot najstarejši od petih sinov mami Martki in očetu Stanislavu –
Slavcu, in kar se spomnim se je pri hiši govorilo o športu, fantje pa so
bili vsi po vrsti dejavni v domačem športnem društvu Partizan.
Iztok, dovoli, da te najprej vprašam prav o športu. Si se tudi sam
»okužil« s športnim duhom pri očetu in pri stricih »od nunce
Martke«?
V nekem smislu bo to kar držalo. V letih moje mladosti, se pravi v
sedemdesetih in delno še v osemdesetih, je bil v Renčah zelo prisoten
vaterpolo, ki smo ga igrali pod mostom v Renčah na reki Vipavi. Od
malega sem bil zraven, pravzaprav sem nadaljeval družinsko športno
tradicijo. Na tiste čase in na ure, ki smo jih preživeli ob in v reki
Vipavi me vežejo lepi spomini ... Še danes rad poleti za rekreacijo
odigram kako vaterpolo tekmo v novogoriškem bazenu in se z
nostalgijo spomnim časov, ko je bila reka Vipava še dovolj čista, da
smo se lahko v njej kopali.
No, pa se sedaj ustaviva pri tvoji strokovni, pedagoški in
raziskovalni dejavnosti. Zoisovo priznanje, ki si je prejel lani
novembra, je prav gotovo rezultat talenta, izjemne prizadevnosti
in odmevnih ustvarjalnih dosežkov. Bi lahko za naše bralce
opisal, s čim se ukvarjaš in kakšno je tvoje delo?

Moje raziskovalno delo spada v
področje fizike trdne snovi. Od diplome
(1986) naprej se ukvarjam z raziskavami
v atomski fiziki na Inštitutu Jožef Stefan
in na fakulteti za fiziko v Ljubljani. V
magistrski nalogi sem razvil novo
metodo za opazovanje razporeda atomov
v snovi s pomočjo rentgenske svetlobe. V
doktorski disertaciji pa sem z rentgensko
svetlobo analiziral gibanje elektronov v
atomu.
Oprosti, da vskočim: ali ni prav v zvezi z
omenjenimi raziskavami tudi anekdota, ki
se nanaša na znamenito Stritarjevo
uganko o vranah?
Ja, drži. Ko sem pisal svojo doktorsko
disertacijo, v kateri sem obravnaval
kompleksno gibanje elektronov ob fotoefektu
v atomu, mi je na misel prišla znana
Stritarjeva uganka, ki je pravzaprav odlično
opisala problem, ki me je žulil: Elektroni v
atomu se med sabo odbijajo zaradi
električnega naboja. Kaj se bo zgodilo, če iz
atoma izbijemo en elektron?
Vsak
osnovnošolec pozna odgovor na to uganko:
Vrane družijo se rade, / pet na veji jih čepi, /
puška poči, ena pade, / koliko jih še sedi?
Izkazalo se je, da se elektroni v atomu
obnašajo podobno kot vrane ...
Prav imenitna in zelo pomenljiva zveza!
Za doktorsko disertacijo si prejel Zlati
znak Jožefa Stefana! S čim si se ukvarjal
po doktoratu?
Tudi po doktoratu sem nadaljeval z
raziskavami v atomski fiziki ter z
raziskavami strukture novih materialov z
rentgensko svetlobo. Eksperimente sem
izvajal skupaj s sodelavci na več evropskih
sinhrotronih (Hamburg, Pariz, Grenobel,
Trst). Leto dni sem na sinhrotronu
ELETTRA v Bazovici tudi projektiral
raziskovalno postajo za raziskave z
rentgensko svetlobo.
Najbrž je bil prihod na Politehniko v Novo
Gorico (sedaj Univerzo v Novi Gorici)
svojevrstna
prelomnica
v
tvojem
znanstvenem, morda tudi v osebnem
življenju?
Na Univerzi v Novi Gorici sem zaposlen od
leta 1996, kjer opravljam tako raziskovalno
kot tudi pedagoško delo kot izredni profesor
za fiziko in sem dekan Fakultete za
podiplomski študij. Še vedno pa sodelujem
tudi na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani in na
Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.
V teh letih sem vzpostavil veliko stikov in
sodelovanj z znanstveniki in znanstvenimi
institucijami po vsem svetu… Ko sem se
vrnil v Renče, sem ponovno vzpostavil
tesnejši stik z družbenim in družabnim
dogajanjem v domačem kraju in na
Goriškem, predvsem pa smo lahko zaživeli
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tudi bolj normalno življenje v družinskem krogu, saj sem bil do tedaj
zaradi dela v Ljubljani in obveznosti v tujini doma le ob vikendih in
praznikih.
Iztok, poznamo te kot Renčanca v polnem pomenu besede. Že
vrsto let si dejaven v družbenem življenju naše vasi, najdemo pa
te tudi ob pripravi razvojnih načrtov nove občine, kjer si član
Projektno-razvojnega sveta in vodja skupine za človeške vire.
Kako bi opisal svoj odnos do domačega kraja in do možnosti
razvoja nove lokalne samouprave?
Veliko mi je do tega, da bi lahko živeli in delali v prijaznem okolju, in
da bi ohranjali tradicijo in identiteto kraja. Zato poskušam po svojih
močeh pomagati. Upam, da bomo v novi občini v čim večji meri
uresničili ta pričakovanja.
Že pred leti sta z ženo Branko oblikovala spletno stran o Renčah,
ki jo, kljub številnim obveznostim, urejaš že sedmo leto. Kako
vidiš domači kraj skozi to široko odprto okno v svet?
Neposredni povod za nastanek spletne strani o Renčah je pravzaprav
bil tvoj sestavek z naslovom Renče in Renčani skozi čas, ki si ga
objavil v brošuri Šolstvo v Renčah 1815 – 1999 ob 185 obletnici OŠ
Renče. Meni se je besedilo zdelo tako zanimivo, da je kar klicalo po
objavi na spletu, kjer bi bilo dosegljivo vsem, ki se zanimajo za naš
kraj in njegovo zgodovino. Nato sva z Branko intenzivno zbirala
material za tako predstavitev na spletu in leta 2000 sem dejansko
postavil spletno stran o Renčah. Bili smo med prvimi kraji na
Primorskem, ki so resno zastavili projekte te vrste. Takrat sem spletno
stran objavil na svojem spletnem naslovu www2.arnes.si/~ljijs30, v
marca 2004 pa je krajevna skupnost Renče na mojo pobudo
registrirala lastno spletno domeno, tako da je sedaj spletna
predstavitev Renč dostopna tudi na lastnem naslovu www.rence.si
Danes je spletna predstavitev Renč že zelo obsežna, saj obsega preko
60 strani pisnega gradiva, opremljenega s fotografijami kraja vse iz
časov pred letom 1900 pa do danes. Objavljena je tudi najstarejša
znana podoba Renč iz leta 1814. Podrobno je predstavljena tisočletna
zgodovina kraja. Posebna pozornost je namenjena 750 obletnici prve
pisne omembe Renč, ki smo jo slavnostno obeležili v lanskem letu,
letos pa pripravljamo še strokovni posvet in spremjajoče razstave
Orisana je zgodovina športa in šolstva v Renčah in še marsikaj
zanimivega ... Na spletnih straneh smo po eni strani poskrbeli za
predstavitev kraja skozi čas, ki se tudi sprotno dopolnjuje in
dograjuje, po drugi strani pa skrbimo tudi za spremljanje aktualnih
dogajanj in na ta način pišemo kroniko domačega kraja ter
dokumentiramo javno življenje v njem. Menim, da imajo pri tem
zasluge naši krajani, ki so prispevali številne stare fotografije ter pisne
prispevke, za kar se jim na tem mestu zahvaljujem. Ravno tako se
zahvaljujem za vso podporo pri tem projektu krajevni skupnosti
Renče, ki na teh spletnih straneh tudi predstavlja svoje aktivnosti. Vse
bralce vabim, da nas obiščejo na naslovu
www.rence.si.

Morda še beseda o odmevnosti spletnih
strani, o perspektivah ...
Najlepše bom odmevnost spletne predstavitve
Renč ponazoril s podatkom, da spletne strani
vsak mesec obišče okrog tisoč različnih
obiskovalcev, in pri njihovem brskanju po
različnih vsebinah v okviru spletnih strani
mesečno beležimo več kot 16 000 zadetkov
... Poleg tega nam po elektronski pošti pišejo
ljudje iz vsega sveta, iz Brazilije, Argentine,
Bosne, Italije ... in seveda iz Slovenije.
Sprašujejo, posredujejo in iščejo informacije
ter nas za zgleden prikaz kraja tudi zelo
pohvalijo. Kot zanimivost naj povem, da smo
na naših spletnih straneh objavili tako
imenovani Franciscejski kataster Renč iz leta
1820, ki dokaj podrobno beleži takratno
podobo kraja in imena zaselkov in kmetij, ki
jih po večini poznamo še danes.
Svetovni splet je danes vzporedni svet, ki ga
ni mogoče zaobiti. Ali drugače: če nisi na
spletu, je skoraj tako, kot da te ni. Mislim pa,
da je pomembna predvsem vsebina, ne le
tehnično
dovršena
oblika
spletne
predstavitve. Zato se ves čas trudimo, da bi
bila naša spletna stran živa, da bi imela dušo
in da bi odražala podobo kraja, kot jo
poznamo in doživljamo v vsakdanjem svetu.
Vrniva se k podelitvi Zoisovih nagrad in
priznanj, ki je bilo v Cankarjevem domu
Ljubljani 27. novembra 2006. Prisotni so
bili mnogi eminentni znanstveniki,
nekateri ministri in tudi predsednik
slovenske vlade.
Zoisove nagrade in priznanja se podeljujejo
že več let, letos pa je bila prireditev prvič
tako močno medijsko podprta in njen pomen
podčrtan z nagovorom predsednika slovenske
vlade. Gre namreč za željo, da bi ta nagrada
dobila isto težo, kakor jo v naši družbi
dajemo Prešernovi nagradi. Gotovo pa tako
odmevna prireditev sodi tudi v sklop
prizadevanj, da bi pri naši šolajoči se mladini
okrepili veselje za naravoslovne in tehnične
vede.
Najvišja državna nagrada in najvišje
priznanje za dosežke na področju
znanstveno- raziskovalne in razvojne
dejavnosti sta Zoisova nagrada in Zoisovo
priznanje. Prejme ju lahko raziskovalec v
Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki
trajno prispeval k razvoju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti v
Republiki Sloveniji, pri čemer se upoštevajo
dela, objavljena v zadnjih sedmih letih pred
predlaganjem.
Iztok, v obrazložitvi piše, da si prejel
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke
na področju rentgenske absorpcijske
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spektroskopije. Dovoli nam, da tukaj objavimo skrajšano
različico utemeljitve!
Profesor Arčon je prispeval k razvoju več tehnološko pomembnih
materialov, kot so mikroporozni katalizatorji, supraprevodne in
feroelektrične keramike, površinsko aktivne snovi, zaščitne prevleke,
nanostrukturni materiali in nekatere farmakološko pomembne
molekule. Prav posebej velja poudariti raziskave, ki so pripeljale do
izboljšave pri pripravi znanega sredstva v kemoterapiji raka –
cisplatina, ki bistveno poveča učinkovitost pri zdravljenju. Sodeloval
je tudi pri iskanju rešitev pri onesnaženju okolja s težkimi kovinami
in pesticidi ter pri študiju problema razgradnje historičnih rokopisov
na papirju. Ključno pa je prispeval k razumevanju atomskega
absorpcijskega ozadja v spektrih EXAFS in s tem k izboljšanju te
spektroskopske tehnike.
Profesor Arčon je mednarodno uveljavljeni strokovnjak za področje
določanja atomske in molekularne strukture materialov z rentgensko
absorpcijsko spektroskopijo z uporabo sinhrotronske svetlobe.
Njegovo delo je odmevno tako doma kot v tujini.
Nam lahko opišeš vzdušje na podelitvi, morda nam zaupaš tudi
čisto osebne občutke?
No, vzdušje je bilo imenitno, po eni strani resno, slovesno, po drugi
pa prav sproščeno. Osebno sem bil seveda zelo vesel priznanja, srečen
sem bil, da so bili lahko z mano tudi člani moje družine – Branka,
Miha in Žiga, ki so mi vseskozi v oporo in z izjemnim razumevanjem
sprejemajo številne obveznosti, ki jih imam, in tudi odsotnosti, ki so
povezane z mojim strokovnim delom doma in v tujini.
Ob podelitvi Zoisovega priznanja si prejel zelo veliko čestitk iz
domačega kraja in iz bližnjih vasi, s Primorske, Slovenije in iz
tujine. Kaj nam ob koncu pogovora lahko poveš ob zares izjemni
odmevnosti na ta dogodek?
Čestitke, ki sem jih prejel, so zaznamovale dogodek na način, ki
presega čisto strokovne, kolegialne okvire in dodale povsem človeško
noto doživetju. Nagrada je bila odmevna v strokovnih krogih tudi
preko slovenskih meja, v letnem poročilu največjega nemškega
inštituta za sinhrotronsko svetlobo HASYLAB, DESY iz Hamburga
(s katerim sodelujem že vrsto let) so moje državno priznanje uvrstili
med pet najpomembnejših nagrad, za raziskovalno delo, ki je bilo
opravljeno v njihovi ustanovi.
Kaj pa jutri, Iztok, delo, načrti ...
Res, morda je izgledalo, kakor da se je tedaj, ob podelitvi, čas ustavil,
a le za hip, dva. Tisti večer. Pa ni trajalo dolgo: že naslednje jutro sem
moral navsezgodaj na letališče. Za Hamburg, seveda, v laboratorij, k
meritvam, k novim izzivom ...
Seveda pa so v meni na prvem mestu čisto osebne želje, za moje
domače, za srečne dneve najinih otrok

Z Iztokom Arčonom sem se pogovarjal Radivoj Pahor

PAQUITO
IZZIV S SREČO IN POGLED V
PRIHODNOST
Hotel, restavracija in igralnica PAQUITO v
Volčji Dragi je samo en sestavni del družbe
VIVA, ki jo sestavljajo še lokali MARCO
POLO in SVETA GORA.
Skupno zaposlujejo 80 ljudi, samo v Volčji
Dragi 55. Družba je v privatni lasti, alfa in
omega vsega dogajanja v njej pa je Davorin
Lozej, eden od pionirjev igralništva v naših
krajih.
PAQUITO je v sedanji obliki nastal iz
prostorov nekdanje gostilne, ki je imela na tej
lokaciji dolgoletno tradicijo. Nazadnje je
gostilno obnovila in vodila družina Kovačič
iz Dornberka.
V letu 1996 je lokal prevzel v najem g. Lozej
in ga preuredil.

Najprej restavracijo in prenočišča. Seveda je
bilo za zadostno število gostov to premalo.
Poizkušal je z raznimi zabaviščnimi
programi, naposled pa je postavil igralni
salon. Seveda ni šlo vse tako gladko. Idej in
izkušenj iz igralništva je bilo nekaj, borb z
zakonodajo in predsodki pa nič koliko.
Za začetek si je celo izposodil 50 igralnih
avtomatov pri neki ameriški družbi, da je
dejavnost sploh zaživela. Na račun uspešnega
poslovanja je nato avtomate odplačeval.
Obiskovalci iz sosednje Italije so bili in so še
hvaležni igralniški gostje. Igralništvo se je
vse bolj razmahnilo, dejavnost je širil, tako
da ima sedaj v lokalu nameščenih že 200
avtomatov.
G. Lozej je poln načrtov za prihodnost.
Dejavnost želi še razširiti in to na novo
lokacijo v bližini, kjer bi zgradil sodoben
hotel z 100 sobami, bazenom in savno ter več
raznovrstnimi restavracijami,. in seveda večjo
igralnico. Za tako povečano dejavnost pa ima
v mislih tudi goste iz širšega evropskega
prostora. Ko ga povprašamo, kako je z
domačimi »igralci«, se nasmehne in namigne,
da jim da diskretno vedeti, do kje so njihove
»zmogljivosti«.
G. Lozej se zaveda tudi negativnih učinkov,
ki jih prinaša igralništvo, zato pozorno
spremlja dogajanja v neposredni okolici. S

18

sosedi se dobro razume in probleme, ki nastajajo (hrup,
onesnaževanje okolja...) rešujejo sproti in z dogovarjanjem.
Njegova skrita ljubezen so borilni športi. Zato v zadnjih letih prireja
boksarske večere na prostem, v neposredni bližini lokala. Z njimi je
pritegnil precej zanimanja gostov in domačinov.
Ne nazadnje je treba povedati, da ima g. Lozej izreden posluh za
podpiranje športnih, kulturnih in drugih družbenih prireditev.
Marsikateri klub, društvo ali prireditev so pri njem naleteli na odprta
vrata. Letno so v te namene podarili okrog 40 do 50 milijonov bivših
SIT. Ker je prosilcev vedno več, je ustanovil posebno komisijo, ki mu
bo pri tem pomagala.
Za konec smo ga še vprašali, od kod ime PAQUITO?
»Ime je pravzaprav izbral moj sin. Želel sem si namreč lokal, ki bi
deloval v španskem vzdušju in tako ime izvira iz tega okolja. Edino
kar sem mu namignil je bilo to, naj se začne s črko P, kot Perla, Park,
Princess...Konkurenca, nostalgija??«

pisma bralcev
ŽENSKE NA LOKALNIH VOLITVAH
2006
Sodobne demokracije se soočajo s
problemom reprezentativnosti oziroma z
odsotnostjo žensk v politiki. Novembra lani
sem v sklopu študija kulturne in socialne
antropologije opravila analizo položaja žensk
na lokalnih volitvah 2006 v občini RenčeVogrsko z namenom, da bi ugotovila, kako je
s tem pri nas doma. Pri zbiranju podatkov o
kandidatkah in izvoljenih svetnicah sem
uporabila dostopne podatke s spletnih strani,
kjer so bili objavljeni naslovi kandidatk in
rezultati volitev. Raziskavo sem podkrepila z
anketo. Izpeljala sem jo s pomočjo
vprašalnikov, ki sem jih razposlala 40
kandidatkam po pošti. Vprašalnike je
izpolnilo in vrnilo 17 kandidatk, kar pomeni
42,5 odstotka vseh, skoraj 60 odstotkov
kandidatk vprašalnika torej ni izpolnilo oz.
vrnilo. Dobra tretjina vseh kandidatk je
kandidirala na neodvisnih listah, slabi dve
tretjini pa na listah političnih strank, med
tistimi, ki so anketo izpolnile in vrnile pa je
bilo 65 odstotkov nestrankarsko opredeljenih,
18 odstotkov ni želelo zapisati svoje politične
opredelitve, 11 odstotkov se je opredelilo za
levo, 11 odstotkov pa za desno politično
opcijo. Rezultati analize lahko povedo
marsikaj, vsak občan in občanka jih lahko
sam interpretira, zato sem jih tudi želela
objaviti. Z objavo tega teksta, ki je le
izvleček opravljene raziskave, mi je
uredništvo omogočilo, da se zahvalim vsem,
ki ste sodelovale.
MANJ KANDIDATK - TODA VEČ
IZVOLJENIH

Z Davorinom Lozejem sem se pogovarjal Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan

Že potreba po sprejemu različnih zakonov in
aktivnosti,
izpeljanih
na
področju
uveljavljanja enakosti spolov dokazuje, da so
ženske v politični sferi manj prisotne kot
moški, vendar obstaja aktivna želja po
spremembi. Slovenija ima izoblikovane
lastne nacionalne mehanizme za uveljavljanje
enakosti spolov. Tu ima gotovo zelo
pomembno vlogo Urad za enake možnosti,
ustanovljen leta 1992. Zakon o enakih
možnostih
pa
opredeljuje
vlogo
samoupravnih lokalnih skupnosti
pri
uresničevanju ciljev zakona in omogoča, da
samoupravne lokalne skupnosti imenujejo
koordinatorico ali koordinatorja za enake
možnosti. Koordinatorico je do sedaj
imenovalo 11 občin. Po podatkih Urada za
enake možnosti od sprejetja zakona junija
2002 do konca leta 2006 koordinatorica
oziroma koordinator na področju Goriške
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statistične regije še ni bil/a imenovan/a. Ne glede na to pa je zakonska
zahteva o obveznem vključevanju žensk na kandidatne liste (t.i.
ženske kvote) prisilila stranke in neodvisne liste, da so poiskali
kandidatke tudi v novoustanovljeni občini Renče-Vogrsko. Na
volilnih listah za občinski svet je bilo 26,8% žensk, izmed 40
kandidatk so bile v občinski svet izvoljene 4, to je 10% vseh ženskih
kandidatk, kar predstavlja 26,7% sedežev ali štiri sedeže od
petnajstih. Odstotek ženskih kandidatk v občini Renče-Vogrsko je bil
v primerjavi z odstotkom vseh kandidatk v Sloveniji nižji za 6
odstotnih točk, medtem ko je odstotek izvoljenih kandidatk v občini
Renče-Vogrsko za 5,2 odstotnih točk višji od odstotka vseh kandidatk
izvoljenih v občinske svete v Sloveniji, k čemur je gotovo pripomogel
proporcionalni volilni sistem, ki se je izvajal tudi v občini RenčeVogrsko.
Na lokalnih volitvah 2006 je bilo v 210 občinah izvoljenih 21,7 %
žensk, kar pomeni, da je nova občina Renče-Vogrsko presegla
slovensko povprečje, kar za ženske predstavlja ugoden položaj v
primerjavi s slovenskimi razmerami enakosti spolov na področju
lokalne politike.. Večina kandidatk (skoraj dve tretjini) v občini
Renče-Vogrsko je imela poklicno ali srednjo izobrazbo, skoraj tretjina
je imela višjo/visoko izobrazbo, za kandidaturo sta se odločili tudi
ženski z osnovno izobrazbo in z doktoratom.
Povzetek odgovorov na anketni vprašalnik
Vprašalnik, ki sem ga poslala kandidatkam, je vseboval predvsem
vprašanja o izkušnjah, ki so jih pridobile v času kandidature.
Odgovori respondentk izkazujejo sledeče:
- za kandidaturo se je večina odločila zaradi zahtev zakonodaje
(47%) in ker so jih k temu spodbudili drugi (35%), predvsem
kolegi iz stranke ali liste (59%)
- 59% jih je izjavilo, da je bil namen kandidature predstavitev
mnenja volivk in volivcev v občinskem svetu, namen slabe tretjine
(29%) pa je bil aktivno soodločanje na občinski ravni
- 76% je imelo s kandidaturo tako negativne kot pozitivne izkušnje,
18% pozitivne, 6% negativne
- večino kandidatk po volitvah (94%) ni zanimalo koliko
upravičencev jih je volilo
- skoraj polovico je podpirala družina (48%), pri skoraj četrtini
(23,5%) so bila v družini deljena mnenja glede kandidature, ravno
toliko jih družino ni vprašalo za mnenje
- 82% meni, da spol ni vplival na njihovo kandidaturo, dobra
tretjina ni zaznala, da bi spol vplival na njihovo kandidaturo
(35%), le 18% jih meni, da je vplival
- 76% ne ve, kakšne njihove lastnosti so vplivale na kandidaturo,
skoraj četrtina pa meni, da je na njihovo kandidaturo najbolj
vplivala njihova pozitivna aktivnost v kraju in pošten in pozitiven
odnos do sokrajanov
- 41% je zadovoljnih s kandidaturo, večkot tretjina (35%) bi
naslednjič kaj spremenilo, 11% kandidatk ni bilo zadovoljnih s
kandidaturo,
- dobra tretjina kandidatk meni, da je enakost spola v lokalnih
volitvah le taka kot jo omogoča zakonodaja (35%), 41% meni, da
je enakost spola vprašljiva, saj je taka kot je interes lokalne
politike, ženske naj bi služile le zadovoljitvi zakonodaje glede
kvot, 11% meni, da enakosti spolov v lokalni politiki ni
- slabi dve tretjini kandidatk (59%) ne pozna stališč, ki jih zastopajo
ženske
- o možnosti uveljavljanja svojih stališč skoraj polovica (47%) ni
želela povedati svojega mnenja, skoraj četrtina (23,5) meni, da so
svoja stališča uspele uveljaviti včasih, skoraj četrtina, da so svoja
stališča uspele uveljaviti vedno.

PRIPRAVLJENE NA NOVE VOLIlNE
IZZIVE
Tipična kandidatka na lokalnih volitvah v
občini Renče-Vogrsko 2006 je bila zelo
aktivna ženska srednjih let s poklicno ali s
srednjo izobrazbo, respondentke so bile v
večini poročene in matere z razgibanim
družbenim življenjem, a se ne veliko
ukvarjajo s športom, v večini so
nestrankarsko opredeljene in do lokalnih
volitev niso imele političnih izkušenj, svojo
prisotnost na listi so videle kot temeljno
pravico. Za označitev svoje kandidature je
večina uporabila besedi izkušnja in pravica,
takoj za njima sta izziv in priložnost,
polovica je kandidaturo označila kot
potrditev, ponos, veselje, trud in dolžnost,
tretjina kot zmago, uveljavitev, malenkost,
slaba četrtina kot tekmovanje, vplivnost,
utrujenost. Skoraj polovica pa je za opis
svoje kandidature uporabila tudi besede kot
so poraz, zmeda, podrejenost, jeza, žalost,
praznina, kar nakazuje na njihovo
razočaranje. Večina respondentk je v času
kandidature svoje kolegice in kolege
spoznala v drugačni luči, menile so, da jim
je kandidiranje na lokalnih volitvah v
občinski svet Renče-Vogrsko odprlo
vpogled v nov svet, ki ga prej niso poznale.
Pridobljene izkušnje jim bodo omogočile
kvalitetnejšo pripravljenost za bodoče
volilne izzive.
Karmen Kompara

odmevi na naše članke
PROJEKT KORCI
Na osnovni šoli v Čepovanu smo izvajali
vrsto dejavnosti, ki smo jih poimenovali
»PROJEKT KORCI«. Menili smo, da bi po
tej poti lahko seznanili učence z možnostjo
uporabe starih, odsluženih korcev, hkrati pa
bi pri njih sprostili izvirno ustvarjalno
pobudo in mladostno energijo. S projektom
smo po svoje tudi promovirali izdelke
Goriških opekarn, predvsem pa pokazali na
povezanost materialnega, kulturnega in
estetskega izročila z dinamičnim, sodobnim
pedagoškim procesom.
Učenci so skozi različne faze projekta
razvijali matematično znanje in reševali
matematično - praktične probleme iz
neposrednega življenjskega okolja. Morali so
samostojno ugotoviti polmer nastalega kroga,
izračunati, koliko korcev bodo potrebovali za
izgradnjo končnega izdelka: estetsko
domišljeno in okolju prijazno, obstojno
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cvetlično gredico, podprto z vencem iz starih korcev.

objava reklamnih oglasov
V prihodnjih številkah občinskega lista boste
lahko objavljali reklamne oglase.
Cenik oglasnih sporočil:
2 strani
1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani
cene so brez DDv

400 €
250 €
150 €
100 €
60 €

Pri večkratnih zaporednih objavah velja
popust:
3 zaporedne objave
5%
popusta
4 do 7zaporednih objav
8%
popusta
8 do 11 zaporednih objav
10%
popusta
12 zaporednih objav
12%
popusta
Poleg matematičnega znanja je bilo pomembno tudi znanje kemije.
Spoznali so dve vrsti malte: apneno ter cementno in razlike med
njima. Pri likovnem pouku so učenci razvijali estetiko oblikovanja
kroga v procesu izvajanja projekta. Ker so korci različnih širin, so
morali razviti občutek, kateri korec je pravšnji, da se ujema s
spodnjim korcem. Pri uri biologije so se učenci poučili o vrstah prsti
ter o rastlinah, ki bi jih lahko posadili v gredico. Ker je v hribovitem
svetu večja možnost za mrzle dni in posledično tudi za sneženje, so
morali učenci izbrati rastline, ki prezimijo tudi v najtežjih pogojih.
Po nekajurnem uvajanju učencev v projekt smo prešli k izvedbi.
Opravili smo ustrezen zemeljski izkop in ga zasuli s peskom. Nanj
smo postavili korce v več plasteh, obrnjene drugega proti drugemu in
jih povezali z malto. Tako smo dobili posebno posrečeno obliko
satovja. Medprostor (znotraj venca) smo zapolnili s traktorsko gumo,
z neuporabnimi ostanki korcev, s kamenjem, s senom in z mivko. Vse
to smo preplastili s prstjo do višine korcev in tako zaključili s pripravo
gredice. Potrebno je bilo le še počakati, da se malta posuši in urediti
nanešeni sloj prsti. Nato so učenci med uro biologije v nastalo gredico
posadili cvetje, odporno proti nizkim temperaturam. Projekt
»KORCI« je bil tako zaključen.

priloge
1. poslovnik občine Renče Vogrsko
2. odlok o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine
Renče-Vogrsko

Avtor besedila in fotografij
Roland TISCHER

21

občinski list

IZDAJATELJ:
Občina Renče - Vogrsko
Število izvodov:1300
UREDNIŠTVO
Boris Arčon,
Radivoj Pahor,
Branka Pregelj Arčon,
Alenka Gregorič
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
Uradne ure:
torek , od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
sreda, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
petek, od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 13.00
Vabimo vas, da si ogledate tudi spletne
strani:
www.rence-vogrsko.si
uradna stran občine Renče-Vogrsko,
ki je trenutno še v izdelavi
www.rence.si
predstavitev Renč
in aktualnih dogodkov v kraju
www.rence-vogrsko.com
internetna stran mladih
v občini Renče-Vogrsko
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