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beseda uredništva in župana
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Še en
Županova beseda
pogled na
praznične
dni

Pred vami je prva
letošnja številka
Občinskega lista.
Odločili smo se,
da še enkrat s
sliko in besedo
podoživimo dogajanja v predprazničnih
in
prazničnih dneh,
lanskega decembra. Čeprav smo
že globoko v februarju in nam
misli uhajajo na prihajajočo pomlad, nam
pogled v decemberska dogajanja pove, koliko različnih in odmevnih prireditev smo
imeli. Kljub ne najbolj prijaznemu vremenu
je bila udeležba presenetljivo velika in bilo je
res veselo in prijetno. Pa ne samo to. V oviru teh priredtev so prizadevni organizatorji
izpeljali tudi dobrodelne akcije za pomoč
oskrbovancem Varstveno delovnega centra
v Novi Gorici, z enotama v Solkanu in Stari
Gori. Tudi o delu v tem centru pišemo v tej
številki in sicer v pogovoru z direktorico Teo
Leban. Prijeten je občutek, da je med nami
veliko ljudi, ki imajo razumevanje in čut za
pomoč tej skupini ljudi, ki bi bila sicer še bolj
odrinjena na rob družbenega dogajanja.
Živahna so tudi dogajanja v in okrog občinskega sveta in njegovih organov, zlasti okrog
pripravljanja letošnjega proračuna. Ker je
letos volilno leto v organe lokalnih skupnosti, je razumljiva porast želja in apetitov po
porabi skupnega denarja. Seveda je tega
premalo za zadovoljitev vseh potreb in zato
so se usklajevanja in priprave na dokončen
sprejem proračuna nekoliko zavlekle. O tem
nekaj več v županovi besedi.
Zimski čas je kot nalaščan za aktivnosti v
toplih prostorih, zato ne preseneča živahna
dejavnost v Hiši pravih srečanj v Renčah, kjer
potekajo razni izobraževalni tečaji in druge
prijetne aktivnosti, nekaj besed pa v tej številki namenjamo tudi začetku dela novoustanovljenega Društva za kulturo, turizem in
razvoj v Renčah, ki pa se bo trudilo z razvijanjem dejavnosti tudi v širšem občinskem
prostoru. Obeta se nam, upam, živahno in
ustvarjalno leto.
 Boris Arčon
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Čeprav smo že krepko zakorakali v novo
leto, bi se rad najprej še enkrat zahvalil
vsem društvom, organizacijam, krajevnim
skupnostim in posameznikom, ki so tako
uspešno pripravili in izpeljali decemberske,
predpraznične prireditve. Velik obisk v vseh
krajih na teh prireditvah dokazuje, da se
delitve med kraji manjšajo in so ta druženja
vedno bolj prijetna in željena. Ob tem se mi
poraja razmislek, kako pravilna in dolgoročno
je bila usmerjena odločitev, da ohranimo
krajevne skupnosti, ki so sedaj nosilci organizacij teh prireditev. Še enkrat bi čestital tudi
športnikom za dosežke v letu 2009, pa tudi,
da so s svojimi nastopi pripomogli k prepoznavnosti občine širom Slovenije in v tujini.
Delo v občinskih organih se sedaj vrti okrog
proračuna za letošnje leto. Zaključuje se
štiriletni mandat, v katerem nam je uspelo v
svoje izvedbene projekte, preko javnih razprav in izraženih potreb po različnih krajih,

vnesti tisto, kar je dobilo prioriteto in čimširše
soglasje. Letos bomo zaključili še zadnjega
izmed velikih projektov, obnovo Kulturnega
doma v Bukovici. Po dokončani obnovi se
bodo tu odvijali programi, ki so bili predstavljeni na proslavi ob 100 letnici rojstva
slikarja in rojaka Zorana Mušiča. Velika dvorana bo imela 350 sedežev in bo namenjena
kulturnim in družabnim srečanjem društev
in organizacij iz cele občine. Mala dvorana,
ki bo nosila naziv po Zoranu Mušiču, pa bo
namenjena kulturnim, glasbenim, literarnim
in podobnim prireditvam manjšega obsega.
Poleg tega bodo v domu dobila prostore
tudi različna društva.
Pred kratkim smo ustanovili programski
svet, ki bo skrbel, da bodo vsebine dogajanj
ustrezne in da bodo v čimvečji meri zadovoljile potrebe vseh krajanov. To naj bi postal
kulturni hram vseh občanov.
In kaj bo še zajemal letošnji investicijski
del proračuna? Nadaljevali bomo s preno-

vo primarnega vodovoda, po odsekih, med
Gradiščem in Merljaki v Renčah. Terminsko
so dela porazdeljena tako, da se prilagajajo
dotoku finančnih sredstev iz evropskih skladov.
Pripravljamo projekte za adaptacijo šole in
vrtca na Vogrskem in veznega trakta med
šolo in telovadnico v Renčah, kjer bomo prav
tako kandidirali za evropski denar.
Izvedli bomo investicijsko vzdrževalna
dela na cesti med Goriškimi opekarnami in
križiščem proti zaselku Polinišče. Na Volčji
dragi bomo uredili razsvetljavo in postavili pločnik med železniškim prehodom
in občinsko mejo proti Bazari. Nadalje, ob
renškem pokopališču bo izgrajena mrliška
vežica. Začetek gradnje le-te se je nekoliko
zavlekel zaradiv zapletov pri javnem razpisu
del.
Take so finančne zmožnosti naše občine,
nekaj sredstev pa je seveda predvidenih
za manjše vzdrževalne posege po vseh
krajih občine. In ne pozabimo na tisti del
proračuna, ki pokriva družbene dejavnosti,
katerih potrebe v naši občini niso ravno majhne.
Poleg priprave proračuna za tekoče leto je
občina dolžna izdelati tudi razvojne programe še za nadaljna tri leta, to je do leta
2013. Za to obdobje načrtujemo obnovo
športnega parka v Renčah, telovadnice ob
šoli na Vogrskem, začetek gradnje čistilne
naprave in primarnih kanalizacijskih vodov.
To bo kar velik zalogaj, saj bodo dela potekala po celotnem območju občine. Nadalje,
načrtujemo tudi prenovo starih vaških jeder :
Renški trg, prenova zadružnega doma na Vogrskem in dograditev spominskega parka Z.
Mušiča med Kulturnim domom in spomenikom NOB v Bukovici. Vsi ti projekti, ki so zajeti
v teh razvojnih programih, bodo dani v javno
obravnavo na predstavitvah, kjer bodo imeli
krajani možnost sodelovati in soustvarjati
našo podobo. Ocenjujem, da smo prehojeno
pot v minulih treh letih dobro načrtovali in to
tudi uspešno izpeljali. Ne morem pa mimo
opažanj, da so v zadnjem času, ko pripravljamo proračun, nekateri začeli z razmišljanji o
porabi denarja po številu prebivalcev in lokacijskih kriterijih. Poudariti moram, da se s
takim načinom razmišljanja ne strinjam, saj
gledam na občino kot celoto in objekte, ki jih
gradimo, ne postavljamo samo za tisto lokalno skupnost, kjer objekt stoji, ampak za vse,
ki v tej občini živijo.V kolikor bi tako ne delali,
marsikaterega projekta ne bi izpeljali.
Za zaključek svojih razmišljanj se pridružujem
čestitkam Tei Leban za prejeto priznanje
Osebnost Primorske in nominacijo za Slovenko leta in ji želim še veliko uspeha pri
svojem delu in humanem poslanstvu.
 Aleš Bucik
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ZAKLJUČEK Z GLASBO IN SMEHOM

December lanskega leta se je začel in
zaključil glasbeno. V Miklavževem
vzdušju so se nam najprej predstavili mladi godbeniki z Vogrskega z
uspešnim samostojnim koncertom.
Tradicionalno pa je Pihalni orkester
Vogrsko zaigral na Dan samostojnosti na praznično okrašenem kotalkališču v Renčah.

Glasbeni večer je minil v znamenju smeha, za
kar je poskrbel mladi zabavljač Jani Krmac.
Publiki se je predstavil v zelo sproščeni luči in
pustil pri poslušalcih nasmešek tudi po končanem koncertu. Na le tem so se predstavili
Šolski orkester Vogrsko, ki je pod vodstvom
dirigenta Tomaža Škamperleta predstavil
kratek presek preteklega leta, Moški pevski
zbor Lijak 1883 Vogrsko, Nonet Brda, Kvartet
rdečih harmonik ter gostitelj Pihalni orkester

Vogrsko. Godba je navdušila predvsem s
skladbama Menhir in Piccola suita, v drugem
delu pa z božičnim repertoarjem.
Pihalni orkester Vogrsko je zadovoljen s preteklim delom, sedaj pa že pripravlja nove
skladbe s katerimi želi navdušiti. Čaka nas
veliko nastopov in koncertov. Med njimi tudi
koncert ob materinskem dnevu v mesecu
marcu, o katerem vam bomo poročali v naslednji številki glasila.
 Nataša Podgornik
foto: Bogo Rusjan
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SILVESTROVANJE
V KOTALKARSKI
DVORANI RENČE IN
ZAHVALA
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Od zadnjega dne starega leta smo se
poslovili v prijetnem vzdušju in pravljično okrašeni kotalkarski dvorani
Renče.
Za praznično vzdušje je poskrbela glasbena
skupina N´EKS. Zadnje trenutke starega leta
smo vsi skupaj odštevali in opolnoči odprli
devetlitrsko penino ter si ogledali veličasten
ognjemet, ki ga je pripravilo podjetje ŽIVEX.
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Voščilo in dobre želje v prihajajočem letu
nam je tudi letos zaželel župan Aleš Bucik
Za odlično pripravljeno večerjo bi se rad
zahvalil kuharskemu osebju Osnovne šole
Renče. Zahvala naj velja vsem, ki so nam
pomagali hrano razdeliti, še posebej Nadji
Gorjan in Franku Arčonu, vsem ženam,
ki so nam spekle odlično pecivo, sadjarstvu
Smodin za podarjena jabolka, redarski službi ter vsem, ki so nam pomagali pripraviti

kotalkarsko dvorano še posebej renčanskim
kotalkarjem.
Za pripravo dvorane je bilo potrebnih veliko
ur prostovoljnega dela ljudi dobre volje, ki
so bili pripravljeni priskočiti na pomoč. Pri tej
prireditvi in pri prireditvah, ki so potekale v
mesecu decembru, pa vsekakor ne moremo
pozabiti na občino Renče-Vogrsko in njen
občinski svet, ki je naš glavni sponzor.

OB TEJ PRILOŽNOSTI BI SE RAD
ŠE ENKRAT ZAHVALIL VSEM, KI
STE KAKORKOLI PRIPOMOGLI
IN POMAGALI PRI PRIPRAVI
PRIREDITEV V NAŠI OBČINI.

 Radovan Rusjan
foto: Bogo Rusjan

Ognjemet v Re
nčah
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Obnova dvorane v
Kulturnem domu
Bukovica

Vgradnja prezračevalno ogrevalnih naprav nad glavno
dvorano

Po programu enakomernega razvoja
občine Renče-Vogrsko so bila v preteklih treh letih v krajevni skupnosti
Vogrsko izvedena obsežna dela pri
obnovi ceste Vogrsko-Dombrava in
ceste Vogrsko-Volčja Draga, v krajevni skupnosti Renče pa izgradnja
obvoznice od novega mostu čez reko
Vipavo do Goriških opekarn. V krajevni skupnosti Bukovica-Volčja
Draga pa je bila sprejeta kot najprimernejša investicija obnova dvorane
v Kulturnem domu.

Kulturni dom v Bukovici, kot osrednji objekt
v občini, je postal sedež občine Renče-Vogrsko. Delno urejene prostore krajevne
skupnosti Bukovica-Volčja Draga je bilo potrebno preurediti za potrebe novoustanovljene občinske uprave. Ob obnovi dvorane
in pripadajočih prostorov bo pridobila tudi
krajevna skupnost primernejše prostore za
dejavnost vseh njenih subjektov (Društvo
upokojencev, Zveza borcev, Mladi, kulturna
društva, športna društva in podobno).
Zasnova obnove dvorane je bila javnosti
predstavljena v mesecu februarju lansko leto.
Idejna zasnova dopolnjena z ugotovitvami
na javni obravnavi in strokovnimi dopolnitvami je bila osnova za izdelavo gradbene
dokumentacije. V poletnih mesecih so bili
zaključeni vsi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sama gradbena dela so
se pričela izvajati v mesecu septembru lanskega leta.
V začetku letošnjega leta tako lahko opazujemo preureditve stare dvorane z odrom v dve
novi dvorani. Večja dvorana bo namenjena
za obsežnejše prireditve tako za krajevno
skupnost Bukovica-Volčja Draga kot tudi ob6
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Priprava prostora Mušičeve dvorane

čine. Manjša dvorana, na prostoru bivšega
odra, pa bo namenjena za manjše prireditve,
sestanke in srečanja krajanov povezanih v
različna društva kot tudi za potrebe občine.
Dvorana bo posvečena našemu rojaku – slikarju Zoranu Mušiču. Dela potekajo po predvidenem načrtu in naj bi bila zaključena v
mesecu aprilu letos.
Seveda s to investicijo ne bo zaključena celotna prenova prostora v središču krajevne
skupnosti Bukovica-Volčja Draga. Potrebno
bo še urediti okolico s parkom, prav tako poimenovanem po Zoranu Mušiču. Vse to bo
prepuščeno naslednjemu obdobju, ko bodo
v ta namen zagotovljena finančna sredstva.
Preurejen objekt, ki nastaja naj bi postal kulturni hram za potrebe krajevne skupnosti
Bukovica-Volčja Draga kot tudi občine Renče-Vogrsko. V objektu, kjer je več interesov,
je potrebno poskrbeti za usklajeno razporeditev med uporabniki. Po predaji objekta v
uporabo pa bo potrebno skrbeti za odvijanje
vseh dejavnosti v njem. V mesecu januarju je
bila prav v ta namen sklicana razširjena seja
Sveta krajevne skupnosti. Na predlog župana je bil ustanovljen »Programski svet«, ki bo
spremljal potek aktivnosti ob obnovi doma
in kasneje skrbel za programe, ki se bodo odvijali v tem kulturnem hramu.
V programski svet bosta vključena dva člana
iz Sveta krajevne skupnosti, dva člana iz Sveta
občine, po en član iz Društva upokojencev,
društva Mladi Renče-Vogrsko, član, ki bo skrbel za izvedbo glasbene dejavnosti, član za
izvajanje likovnih dejavnosti in član za gledališko dejavnost. Zaželeno je, da bi Programski
svet uspel angažirati čim širši krog krajanov
za aktivnosti, ki se naj bi odvijale v pridobljenih prostorih.
 Bogo Rusjan
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PRIDELANO
DOMA

V strategijo razvoja občine smo zapisali, da
želimo biti moderna podeželska občina. Za
»moderno« skrbimo s posodabljanjem infrastrukture, kulturnimi in športnimi prireditvami
in podobnim. Za »podeželsko« pa je že tradicionalni zaščitni znak kmetijstvo. Glavna naloga te gospodarske panoge z vsemi njenimi
dejavnostmi je prav gotovo skrb za pridelavo
domače hrane, posredno pa kmetijstvo vpliva
tudi na lep izgled kulturne krajine in s tem na
večjo kakovost bivalnega okolja.
V času globalizacije nam na trgovskih policah
ponujajo zelenjavo iz Španije, sadje iz Italije,
cvetje iz Nizozemske, vino iz Nove Zelandije,
lahko si privoščimo češnje decembra, jagodičje januarja,.... Ljudje pa se vedno bolj zavedamo, da je najboljša hrana pridelana doma ali v
domačem okolju. Taki pridelki pridejo tudi zelo
hitro do končnega porabnika in je zato taka
hrana bolj sveža in okusnejša.
Vipavska dolina ima poleg naravnih in kulturnih zanimivosti tudi ugodne pedoklimatske
pogoje za pridelovanje zelo raznovrstne hrane, saj naša polja, vinograde in sadovnjake
rosijo meglice iz reke Vipave in božajo vetrovi
z Nanosa in Krasa. Vipavci se radi pohvalimo
z doma pridelanim sočnim sadjem, okusno
zelenjavo, dobrim vinom, lepim cvetjem, …
Med nami pa je veliko takih, ki jim je pridelava
hrane glavni ali pomemben vir za preživljanje,
a jih v širši okolici ne poznamo. Veliko pa je
med nami tudi takih, ki si hrane ne pridelujejo
doma, pa bi po taki hrani radi posegli, če bi poznali pridelovalce ali zanje vedeli.
Da bi občane seznanili s ponudbo domačih
pridelkov »pred domačim pragom« in obenem pridelovalcem pomagali tržiti njihove
pridelke, smo se na občini Renče – Vogrsko
odločili izdati brošuro, ki smo jo napovedali že
v prejšnji številki Občinskega lista. Pri tem vas
vabimo k sodelovanju in sicer:
V nadaljevanju vam predstavljamo dve varianti predstavitvene brošure. Katero obliko bo
imela izdana brošura, lahko izberete z glasovanjem. Izbran bo vzorec, ki bo prejel večje
število glasov. Med prispelimi glasovnicami
pa bomo izžrebali pet nagrajencev, ki bodo
prejeli nagrade domačega porekla: jabolka od
Smodinovih, med od Bergoča, viljamovko od
Abramiča, buteljko vina od Suliča in rožico od
Marvinovih.
V kolikor ste kmetijski pridelovalec, izpolnite priloženi obrazec in si zagotovite objavo vaših kontaktnih podatkov in vaše
ponudbe v brošuri. Za dodatne informacije pa pokličite na Občino Renče-Vogrsko,
telefonska številka: 338-45-00.

Vabljeni k sodelovanju!
 Strokovna komisija za področje kmetijstva

Brošura “Ponudnii v občini”; varianta A
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Dan za Renče z Martinom
Krpanom

19. december 2009 je bil v sicer izjemno bogati decembrski ponudbi
Renč poseben dan. Po stari dobri navadi so na ta dan združili moči šolarji, delavci šole in krajani Renč.
Jutranji začetek je bil bolj klavrn, saj sta burja in sneg uspela prestrašiti še tako vztrajne,
vendar ne do konca. Odločitev je padla in
prireditev smo samo delno prestavili na toplo, sicer pa je tekla po načrtu.
In kakšen je ta bil?
V prepričanju, da je Martin Krpan pred mnogimi leti na svoji poti iz Trsta proti Vrhu pri
sv. Trojici potoval ravno skozi Renče, smo za
učence in vse, ki so se nam pridružili, pripravili orientacijski pohod po Krpanovih poteh.
V skupinah, ki so jih sestavljali učenci različ-
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nih starosti od 1. do 9. razreda, so učenci v
spremstvu strokovnih delavcev hodili po štirih poteh, na katerih so jih čakale kontrolne
točke z nalogami iz življenja Martina Krpana.
Tako so morali ocenjevati težo soli, metati
podkve, vleči konja čez prag, metati pikado
v Brdavsa, igrati na podkve, se izkazati v poznavanju narečnih izrazov, zaigrati odlomek
iz zgodbe, spoznavali so stare mere in še bi
lahko naštevali. Na vsaki od postojank so za
pravilno opravljeno nalogo prejeli črke, ki so
jih prinesli na cilj pohoda – v kulturno dvorano.
Ta pa je bila predvsem zaradi Krajevne skupnosti Renče, njenih društev ter Občine Renče-Vogrsko topla, dišeča, prijazna in polna
ljudi dobrega srca. Skratka, medtem ko so
otroci s črkami pohoda sestavljali novoletno
voščilo, so se v dvorani in na odru pod težo
dobrot šibile stojnice s čajem, palačinkami,
ocvirki, golažem, domačo čokolado, slastnimi jabolki v srajčki, kuhanim vinom, klobasami, domačim kruhom … in vse to ponujale
obiskovalcem.
Med stojnicami pa so imele posebno mesto
dobrodelne stojnice v organizaciji Krajevne
skupnosti z dragocenim sodelovanjem naše
osnovne šole ,vrtca, Karitas in skupine amaterskih slikark. Izkupiček bo skupaj z izkupičkom dobrodelnega božičnega koncerta,
namenjen ljudem, ki morajo živeti z drugačnostjo.
Plačilno sredstvo za dobrote s stojnic so si
morali obiskovalci za ceno enega evra po
odraslem skovati ob vhodu v dvorano kar
sami. Tudi ta izkupiček gre v dobrodelni namen.

Vrhunec prireditve je bila novica, da je dedka
Mraza in babico Zimo ugrabil hudobni Brdavs in ju vrgel v renško grajsko ječo. Ni nam
ostalo drugega kot poklicati Martina Krpana
in skupaj smo (mi z navijanjem, Krpan pa z
mečem) premagali hudobo - Brdavsa in rešili
iz grajske ječe dobrega sivega dedka, ki privabi nasmeh na ustih še tako velikim otrokom.
Pospremili smo dedka Mraza in babico Zimo
v dvorano in skupaj zapeli in zaplesali. Dedku
Mrazu so otroci izročili igrače, šolske potrebščine in sladkarije, ki so jih zbirali decembra
v šoli z besedami, da bo že on vedel, kje so
tisti otroci, ki jih potrebujejo bolj kot oni sami.
Dedek Mraz in babica Zima sta odšla, v Renčah pa je bila za nami še ena prireditev, ki je
zaradi pripravljenosti in pomoči toliko ljudi
dobre volje uspela in pomenila pomemben
kamenček v mozaiku praznikov.
 Mojca Saksida
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Dobrodelni koncert v Renčah
za ljudi, ki morajo živeti s
svojo drugačnostjo

Vsi smo angeli z enim krilom. Če hočemo poleteti, se
moramo objeti.
Vodilna misel dobrodelnega koncerta božičnih pesmi je v Renčah znova
postala resničnost.

Letos je božična pesem »objela» varovance
Varstveno delovnega centra Nova Gorica,
ljudi s posebnimi potrebami. Narediti korak,
povedati, pokazati, vprašati…, je za zdravega
človeka preprosto in samoumevno. To je sreča, ki ni dana vsem in niti ne za vedno. Med
nami so ljudje, ki jih je ta sreča pozabila že ob
rojstvu ali v nekem drugem trenutku na njihovi poti. In prav z mislijo nanje se je odvijal
pevski večer v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
v Renčah.
Med obiskovalci koncerta so bili tudi varovanci VDC- ja, njihovi varuhi in direktorica
centra, Tea Leban.

Med prireditvijo smo imeli priložnost videti
posnetke iz življenja varovancev .
«Njihovi nasmeški so pogosto spremljani z
izjemnimi napori, ko poskušajo napraviti kretnjo ali nekaj izraziti» je poudarila Tea Leban,
ki je v teh dneh postala tudi »Osebnost Primorske leta 2009«, in se je v imenu varovancev zahvalila pevcem, župniku Slavku Hrastu,
članom župnijske Karitas, Krajevni skupnosti
ter vsem prisotnim in sodelujočim.
Izkupiček letošnjega koncerta župnijske
Karitas, dobrodelnih stojnic in simbolične
vstopnine iz novoletne prireditve Živ Žav v
Renčah, je znašal skoraj 1700 evrov.
V centru ga bodo namenili nakupu elektrostimulatorja, sodobnega elektronskega aparata v fizioterapiji, ki omogoča lažje gibanje,
lajša bolečine in s
tem omogoča uporabnikom manjšo
odvisnost od drugih.
Večja samostojnost
omogoča tem ljudem, da po svojih
močeh delajo in se
s tem čutijo koristne
in potrebne, vrača pa
jim tudi samozavest,
ki je potrebna, da odkrivajo svoje talente
in čustva.
Vendar so finančna
sredstva, ki omogočajo strokovnjakom
bolj uspešno delo
z varovanci, samo
eden od dejavnikov.

Tea Leban je poudarila vlogo staršev, ki so
bili mnogokrat v preteklosti prepuščeni sami
sebi in vlogo širše družbe, ki se ni odzivala.
O vlogi in osveščenosti staršev je prepričana
tudi Lučjana Martinuč, ki je že 35 let aktivno
vključena v društvo Sožitje Nova Gorica in v
Zvezo društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami v Ljubljani in župnijsko Karitas
v Renčah.
Kot mlada mati se je spopadala z mnogimi
težavami pri negi otroka s posebnimi potrebami. V tej svoji vlogi se je pogosto počutila
nemočno in osamljeno. Svojo hčerko Vido je
dnevno zgodaj zjutraj vozila v Šolo s prilagojenim programom Solkan, se vračala na delo
v Bukovico, zamujala zaradi gostega prometa in večkrat bila deležna nerazumevanja v
svojem okolju.
Le malokdo ve, koliko več energije, vztrajnosti in potrpljenja je potrebno pri negi in vzgoji takega otroka. »Brez podpore svoje družine
ne bi zmogla«, razmišlja danes ter svoje znanje in izkušnje nesebično posreduje mladim
staršem s podobnimi težavami.
V Renčah smo ji hvaležni, ker nam je pomagala, da smo znali odpreti oči in srce za ljudi,
ki morajo živeti z drugačnostjo.

Župnijska Karitas se zahvaljuje
vsem župljanom, ki so na kakršenkoli način prispevali za
čajanko v Kulturnem domu
KS Renče.
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V četrtek, 21. januarja 2010 sta predsednica
KS Alenka Gregorič in Lučjana Martinuč obiskali VDC Nova Gorica. Pričakala ju je direktorica in varovanci, ki so se veselili obiska iz
Renč. Denarni prispevek namenjen VDC-ju
je simbolično prevzel varovanec Jožko Bašin,
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ki se veseli življenja v Varstveno delovnem
centru, kjer je našel svoj drugi dom.
Na letošnjem dobrodelnem koncertu, ki je v
župnijski cerkvi potekal 16. januarja 2010, so
sodelovali: Mešani župnijski zbor iz Gornjega

Logatca, Mladinski župnijski zbor iz Borovnice, Mešani pevski zbor iz Sežane, Mešani župnijski zbor iz Solkana, Briški nonet, Mešani
zbor Rado Simoniti Dobrovo, Mešani zbor
Senožeče in domači Mešani župnijski zbor
iz Renč.
 E. Dejak Furlan

Zahvala
vsem ljudem
dobre volje
in pridnih
rok

Preteklo leto so družabno življenje v Renčah
obogatili številni nepozabni dogodki. Brez
vas ne bi zmogli ustvariti nobenega.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.
Vsem nam želim, da bi v letu, ki je pred nami,
imeli dovolj zdravja, dobre volje in moči, da
bi jih zmogli deliti.
 Svet KS Renče – Predsednica Alenka Gregorič

Pogovor s Teo Leban, direktorico Varstveno delovnega centra Nova Gorica in osebnostjo Primorske za leto 2009

PREDANOST IN RAZDAJANJE V
DELU S TISTIMI, KI SO POMOČI
NAJBOLJ POTREBNI

Pri pregledu kronike nastajanja Varstveno
delovnega centra Nova Gorica, enota Stara
Gora, najdemo kar nekaj mejnikov, ki nam
povedo, koliko truda, naporov in časa je bilo
potrebnega, da je do postavitve tega centra
sploh prišlo. Veliko organizacijskih naporov
in strokovnega dela je bilo potrebnega, da
je ustanova zaživela in začela opravljati svoje
poslanstvo. O vsem tem, predvsem pa o delu
te ustanove in njenem pomenu za družbo
in predvsem za svojce oskrbovancev, nam
je ljubeznivo pripovedovala direktorica Tea
Leban. Preden ji prepustimo besedo, je prav,
da jo predstavimo, saj gre prav njej nemalo

zaslug za uspešno delovanje centra.
Tea izhaja iz okolice Ilirske Bistrice. Po končani
gimnaziji je v Ljubljani dokončala študij na
Višji šoli za socialne delavce. Življenski sopotnik in služba sta jo pripeljala na Primorsko,
kjer se je zaposlila na Vozilih, nato pa je več
kot dvajset let delala na novogoriški enoti
ZPIZ-a, ob delu pa še nadaljevala študij in
postala univerzitetna diplomirana socialna
delavka. V maju 2006 je bila preko javnega
razpisa izbrana za direktorico Varstveno delovnega centra (VDC) Nova Gorica z enotama v Solkanu in Stari Gori. Na Vogrskem si
je ustvarila dom, kjer imata z možem manjše posestvo. Ustvarila sta si družino s tremi
otroci, katere vzgaja v pozitivni miselnosti
in na način, kot ga je bila sama deležna od
svojih staršev, to je, da je lasten zgled najboljša vzgoja in pot k trdni in zaupanja vredni
družini. To, odprtost in zaupanje pa vgrajuje
tudi v svojem kolektivu, saj nemalokrat oskrbovancem nudi gostoljubje tudi na svojem
domu. Iz nje veje predanost delu, ki ga je
sprejela kot nekakšno poslanstvo. Že med
službovanjem na ZPIZ-u se je srečevala s problemi invalidov in njihovim vključevanjem v
družbo in si pridobivala dragocene izkušnje.
Za svoje nadvse predano, nesebično in uspešno delo je bila od poslušalcev Radia Koper

in bralcev Primorskih novic izbrana za osebnost Primorske v letu 2009, poleg tega pa še
nominirana za Slovenko leta, ki so jo izbirali
pri reviji Jana.
Tea, kako bi nam na kratko opisala nastajanje centra, saj to praktično sovpada z vašim
prihodom na mesto direktorice?
“Ko sem prevzela delo direktorice, je bil
center v nastajanju, v Stari Gori pa je bilo še
gradbišče. Istočasno z gradnjo oz. adaptacijo
objektov poleg Bolnice za invalidno mladino

Tea Leban
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smo začeli tudi s pripravo potrebnih programov. Center je bil predan svojemu namenu
oktobra 2006. Tu moram povedati, da center sestavlja tudi enota Solkan, ki deluje že
od leta 1979 in je bil pod okriljem Centra za
socialno delo Nova Gorica. Tu se je in se še
opravlja le dnevna oskrba uporabnikov teh
storitev, vendar so potrebe po celodnevni
oskrbi postajale vse večje, saj takega centra
tu ni bilo. Prizadevanja lokalne skupnosti,
staršev in stroke so leta 2005 pripeljala do
sklepa Vlade RS o ustanovitvi VDC v Novi
Gorici. Od takrat 7 zaposlenih strokovnih
delavcev in sodelavcev smo v lanskem letu
prišli do 75 zaposlenih , medtem pa se je število oskrbovancev v obeh enotah povzpelo
na 115, od tega 64 v Stari Gori. Že ti podatki
nam povedo, kako zahtevno in specifično je
delo v takem centru.”
Posvetimo se sedaj delu in programom, ki
jih tu izvajate.
“V našem centru izvajamo programe dnevnega varstva, vodenja in zaposlitve, institucionalno varstvo za osebe z motnjami v razvoju ter rehabilitacijo po poškodbah glave.
Torej, gre za oskrbovance, ki imajo motnje in
težave že od rojstva, od sredine prejšnjega
leta pa tudi tiste, ki potrebujejo nadaljevalno
pobolnišnično nego in rehabilitacijo po poškodbah glave. Kot sem že povedala, v Solkanu še naprej poteka dnevno varstvo, vodenje
in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v razvoju, ki jih spremljajo že
od rojstva. Ni potrebno posebej poudarjati,
da to delo zahteva strokovnost, potrpežljivost, sodelovanje svojcev in tudi pozornost
družbene skupnosti. V kolikor tega ne bi bilo,
bi ta skupina oseb ostajala na obrobju in v
osamljenosti. Najti ustrezno zaposlitev, vključevati jih v ustrezno obliko udejstvovanja,
tudi izven centra, ostaja naša stalna naloga.
Enota Stara Gora pomeni za celotno Primorsko veliko pridobitev, ne samo zaradi bližine
domačemu okolju, temveč tudi zaradi kvalitetne oskrbe, ki ni primerljiva n.pr. s tisto v domovih upokojencev. Poseben izziv pa nam
predstavlja delo z osebami z možganskimi
poškodbami. Te poškodbe veljajo za tiho
epidemijo našega časa in so v velikem porastu, saj so v glavnem posledica prometnih in
drugih nesreč. Za te primere je značilno, da
so oskrbovanci preskrbljeni za čas bolnišnične oskrbe, ko se neha borba za preživetje. Za
večino teh hudo poškodovanih in njihove
svojce glavne težave nastopijo pozneje, ko
so posledice doživljenske in močno prizadenejo posameznika in njegovo delovanje.
Mi tem osebam nudimo različne programe,
ki so različno zahtevni glede na različne potrebe posameznika, zato smo se prilagodili in
ustrezno organizirali.”
Da bi svoje delo čimbolje opravljali se povezujejo in izmenjujejo izkušnje z drugimi
centri in ustanovami po Sloveniji in mednarodnem merilu, z lokalno skupnostjo, prostovoljci, šolami in drugimi institucijami s tega

področja. Ne bom
se veliko zmotil, če
rečem, da problemi
te skupine ljudi, ki
so sestavni del naše
družbe, večkrat gredo mimo nas, se nas
ne dotaknejo. Zato
je prav, da omenimo primere dobrega sodelovanja in
pripravljenosti, kot
je Gradbena sekcija Obrtne zbornice
Nova Gorica, ki je
opravila nekaj gradbenih del v centru
kot darilo. Prijazna so tudi povabila na razna
športna tekmovanja, kot tista v balinanju in
škuljanju v Renčah in na Vogrskem, pa sodelovanje s šolami in vrtci. Posebna zahvala gre
tudi posebnim humanitarnim akcijam, kjer
se zbira denar v te namene, kot je bil božični
koncert pevskih zborov v cerkvi v Renčah, pa
prodaja ročnih del na živ-žavu in še bi lahko
naštevali.
Ta prispevek ni posvečen samo Tei Leban in
njenemu izjemnemu delu, ampak tudi vsem
ostalim, ki nesebično, strokovno in ljubiteljsko pomagajo tej skupini pomoči potrebnim
osebam. In tudi zato je priznanje Osebnost
Primorske zagotovo prišlo v prave roke. Naj
zaključim z mislimi Tee Leban, ki jih je zapisala v posebni zgibanki:

“V naši veliki hiši v Stari Gori odpiramo
vrata vsakomur, ki nas potrebuje, našo
nego, skrb in usposabljanje.
Veliko je poti, po katerih stopamo. Tista,
ki jo izberemo zase, je za nas prava. Nekomu je ista pot lahko boljša, nekomu je
slaba, vendar je naša. Pomembno je, da
jo sami spremljamo, smo ves čas zraven.
Da bi to zmogli, pa velikokrat potrebujemo podporo skupnosti, ljubezen sočloveka, nasmeh, stisk rok. Vedeti moramo,
da na naši poti nismo sami in da v vsakem
trenutku lahko računamo na podporo in
prijateljstvo. In vaša pozornost, ki nam jo
namenjate, je odraz prijateljstva. Hvala,
da ste z nami.
 Boris Arčon

SREČANJE KARITAS
Župnijski Karitas Vogrsko je letos pripadla organizacija srečanja celotne Goriške območne Karitas. 9. januarja so se na naše srečanje
odzvali župniki okoliških župnij ter sodelavke župnijskih Karitas. Po končani maši v do-

mači cerkvi Sv. Justa smo udeležence srečanja pogostili na Furlanovi kmetiji. Sodelavci
in sodelavke Karitasa smo podali poročila za
lansko leto ter se pogovorili, kako naj še naprej pomagamo tistim, ki so v stiski.
 Anica Podgornik
foto: Žan Bric
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Božično novoletna kotalkarska
revija, december 2009

Ni dovolj, če rečemo, da je bila revija
lepa, do tega moramo imeti spoštovanje, so bile besede gospe, ki si je
revijo ogledala.
Besede so se me globoko dotaknile. Malokdo ve, koliko ur prostovoljnega dela je vsako
leto vloženih v pripravo revije, v krašenje dvorane, sestavljanje koreografij in nenazadnje
za šivanje kostumov. Koliko noči s premalo
spanca je potrebnih, da vse steče tako, kot
želimo. Vse, kar na reviji vidimo in poslušamo,
je sad dela pridnih rok ne samo kotalkarjev in
trenerjev temveč tudi staršev, starih staršev in
prijateljev naših kotalkarjev.
Vsakdo, ki kakorkoli, po svojih močeh pomaga, je zaslužen, da nam naši otroci vsak

december pričarajo čudovito predstavo, ki jo
pomnimo še dolgo.
Tako je bilo tudi letos. S prvimi pripravami za
revijo smo začeli v novembru, največ dela pa
se vedno zgrne zadnji teden pred nastopom.
S sobotno premiero in nedeljsko ponovitvijo
revije so nas kotalkarji popeljali v svet cirkuških vragolij.
Med uvodno točko, ko sta ob nežnih zvokih Tamarine violine zaplesala Ana in Jan je
dvorana obnemela. Občinstvo je navdušeno
zaploskalo ob vseh skokih in dvigih, ki sta jih
izvedla mlada tekmovalca.
Za njimi so priplesali mali klovni, otroci, ki so
se letos vpisali v tečaj kotalkanja in skupaj s
trenerji Jernejem, Kajo in Niko pogumno nastopili s prisrčno koreografijo.

S posebej za to priložnost pripravljenim programom sta nastopila Ambra in Simone, gosta iz Italije, ki občasno trenirata v Renčah.
Predstavniki Športnega društva Partizan iz
Renč so se predstavili z dvema točkama, s
katerima so popestrili kotalkarski večer.
Prijetno so nas s svojim programom zabavali
starši, ki so se posebej za to priložnost potru-

dili in pripravili zabavno koreografijo.
V ostalih točkah, ki jih je bilo kar nekaj, so se
pokazali renški kotalkarji in kot vsako leto
zaplesali čudovite programe. Posamezno
so se nam predstavile dobitnice kolajn s Pokala Evrope Lana, Jessica, Ana in Tanita Kaja
ter tekmovalke, ki so se odlično uvrstile na
evropskem in svetovnem prvenstvu Danaja,
Sara in Lucija.
Revija se je zaključila s Straussovo koračnico
Radetzky marš, ob zvokih katere so »v areno«
prikorakali vsi nastopajoči, manjkal ni niti Božiček.
Na nedeljsko popoldne so si ponovitev revije
ogledali varovanci VDC Nova Gorica.
Veseli so bili toplega sprejema in lepe predstave.
 Majda Rusjan

12 februar 2010
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19. božično - novoletni
potop v Renčah

iz krajevnih skupnosti

foto: Radovan Rusjan

V reko Vipavo pod starim mostom v
Renčah se je 19. decembra 2009 spustilo devet potapljačev z namenom,
da pod vodo okrasijo novoletno jelko
in najdejo potopljen pršut.

Prireditev je potekala v zelo hladnem vremenu in v pravi zimski idili. Že sama misel na
skok v Vipavo nas je zmrazila.
Potop vsako leto ga organizira Društvo za
podvodne dejavnosti Soča iz Nove Gorice.
Poleg njih so se letos potopa udeležili tudi
potapljači z Bleda. Ko so potapljači končali
potop, so izjavili, da je topleje v vodi kot zunaj, tudi vidljivost je bila pod vodo zelo dobra.
V mrzlo vodo so se letos spustili devetnajstič,
to pomeni, da bo letos to že jubilejni dvajseti
potop.
Za prijetno in nekoliko bolj toplo zunanje
vzdušje so s čajem in kuhanim vinom poskrbeli v Krajevni skupnosti Renče.
 Radovan Rusjan
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NOVOLETNA TELOVADNA
AKADEMIJA ŠD PARTIZAN RENČE

Tudi v lanskem veselem decembru se je v
telovadnici OŠ Renče odvijala tradicionalna
telovadna akademija Športnega društva Partizan Renče. Poleg vadečih se je na prireditvi zbralo tudi lepo število gledalcev, ki so z
bučnimi aplavzi pospremili naše vadeče ob
izvajanju svojih točk. Med povabljenimi gosti
so bili gojenci Zavoda za invalidno mladino
Stara Gora, predstavniki občine in še nekateri drugi povabljeni. Zbrane je z uvodnim
nagovorom pozdravil predsednik društva
Dragan Zorn. Na akademiji so se predstavili
vsi aktivni člani društva v raznih točkah, razdeljeni po kategorijah, ki jih obiskujejo čez
celo leto. Najbolj atraktivni za gledalce so
bili akrobatski skoki s prožne ponjave, veliko
veselja in zadovoljstva pa prinašajo tudi naši
najmlajši vadeči s svojimi točkami-igricami.
V zaključnem govoru nas je nagovoril predstavnik občine Renče-Vogrsko, podžupan
Radovan Rusjan. Poudaril je predvsem
pomen športnega društva za kraj in renško
mladino. Tudi decembrska akademija je ob
pomoči vaditeljev in posameznih staršev
potekala v praznično okrašeni telovadnici.
Takih prireditev si vsi želimo še v bodoče in
upamo, da se prihodnje leto na novoletni telovadni akademiji spet srečamo.
 Alenka Cotič

14 februar 2010
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DRUŠTVO ZAČELO Z
DELOM

V komaj ustanovljenem Društvu za kulturo,
turizem in razvoj v Renčah so resno zastavili
svoje delo. V statut, ki so ga sprejeli na ustanovnem občnem zboru, so zapisali smernice
in področja delovanja, na prvih sejah upravnega odbora pa so se že lotili konkretnih
nalog in pripravljati program dela za letošnje
leto. Povedati je potrebno, da društvo nadaljuje nekatere aktivnosti, ki jih je do sedaj
opravljal svet krajevne skupnosti v sodelovanju s šolo in drugimi organizacijami na vasi.
Nadaljuje se organizacija gledaliških predstav igralskih skupin iz bližnjih krajev, aktivno
so sodelovali pri organizaciji prireditev v mesecu decembru ( živ-žav, silvestrovanje…),
pri proslavi kulturnega praznika v februarju
in ostale podobne prireditve.
Program za letošnje leto predvideva prireditve v počastitev 8. marca in materinskega
dne s koncertom Adija Smolarja in gledališko predstavo. Tudi v nadaljevanju se
obeta kar nekaj prireditev in dogodkov. Največji poudarek bodo dali osrednji prireditvi,
Mohorjevemu, z nizom zabavnih prireditev,
rdeča nit pa bi bila prikaz starih običajev –
Renče in Renčani nekoč in danes. V okviru te
prireditve pa bi tudi razglasili najbolj urejeno
ulico v kraju. Ureditvi kraja, domov in njihove okolice bodo posvečali veliko pozornosti
skozi vse leto. Krajane bodo osveščali, motivirali in vzpodbujali k skrbi za urejeno okolje ne
zaradi tekmovanja med ulicami, ampak da bi
imeli kraj urejen in čist skozi vse leto. Vključili
se bodo v vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki pa bo koordinirana

na občinskem nivoju, predvidoma v aprilu
mesecu. Z občinskimi službami bodo poskušali izvesti še nekaj prireditev, ki bi zajele
tudi ostale krajevne skupnosti v občini. V ta
sklop bi vključili urejevanje ekoloških otokov,
kjer nam sedanje stanje ni ravno v ponos in
nam kaže, kako klaveren je odnos nekaterih
posameznikov do okolja. Postavitev oglasnih
tabel in informativnih panojev je ena naslednjih takih nalog.
Za polepšanje zgleda kraja je že formirana
skupina, ki bo poskrbela za posaditev raznovrstnih vrtnic na različnih, zanimivih točkah
po krajevni skupnosti. Nadalje, ponatisnili
in dopolnili bodo zgibanko o zanimivostih
kraja, ki so jo pred nekaj leti pripravili učenci
Osnovne šole Renče.
Tudi na kulturnem področju se pojavljajo
organizirane skupine, kjer prednjači skupina
amaterskih slikark, ki delujejo vse leto, medse sprejemajo tudi začetnice, svoje izdelke
pa bodo predstavile na dveh razstavah. Program predvideva tudi nastop mladih glasbenikov iz Renč, ki se glasbenih veščin učijo v
različnih glasbenih šolah izven Renč.
Z Goriškim muzejem je bil navezan stik in
prvi pogovori o oživitvi že začetega dela na
izdaji Kronike Renč, ki je zamrlo pred leti, izdali pa bodo tudi Zbornik prispevkov izpred
dveh let, ko smo v Renčah obeležili 750-letnico omembe kraja. Začeli bodo tudi z zbiranjem gradiva o življenju aleksandrink iz Renč.
Nekoliko večji zalogaj in tudi bolj dolgoročno
je zastavljen načrt o pridobitvi prostorov, kjer
bi postavili stalne zbirke in razstave o zgodovini zidarstva, opekarstva in drugih dejavnosti, značilnih za ta kraj.
V program je napisanih še nekaj nalog, predvsem s področja razvoja kraja. Ker bo društvo
delovalo v duhu odprtosti, pričakujejo pobude in ideje, ki bodo pripomogle k pripravi kakovostnih programov, kako bi naš kraj
promovirali širše, ga olepšali in uredili, a hkrati ohranjali nekaj tradicije in običajev.
 Boris Arčon
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Tako delujemo

Skupina Likovnih Amaterjev

2008 v Renčah. Na ogled je bilo postavljenih
31 slik, na katerih so iz različnih aspektov prikazane Renče, oba mostova, opekarne in še
kaj iz našega kraja. V desnem, manjšem prostoru so bile slike, ki so nastale na tečaju v novembru in decembru 2009 pod vodstvom
mentorice Jane Dolenc iz Tolmina.Vhod v
razstavna prostora so božično-novoletnemu
času primerno okrasili otroci vrtca Renče z
gospo Livonko na čelu.

Veseli smo, da so se nam na tečaju pridružile
nove članice: Stazica Zorn, Severina Rijavec, Neva Pahor, Maruška Podbršček iz
Renč, ter Zdravka Komic iz Vogrskega, pa še
nekatere druge amaterke iz okoliških krajev:
Anamarija Metlikovec, Majda Klančič,
Nada Bric, Neva Kapelj, Sonja Lipušček,
Boža Skočir, Ksenija Pundrič, Nevenka
Faganelli, Mirela Faganel, Darina Torkar, Ljubica Milost in Slavica Brezavšček.

Preden sem začela pisati ta članek,
sem odprla knjigo vtisov iz razstav,
knjigo v kateri so zapisane misli tistih, ki ste si naše razstave ogledali
in se z nami poveselili ob otvoritvah.
Te lepe besede, besede vzpodbude in
obenem zahvale so čudovita popotnica za naše nadaljnje ustvarjanje.

Začetki našega dela segajo v pomlad 2008,
ko je bilo potrebno, da se na nek nov, drugačen način obeleži krajevni praznik, 27.april.
Alenka Gregorič je vedela, da nekatere
ženske v kraju rišemo in tako sem zbrala nekaj takih, dela voljnih ljudi. Ni bilo dovolj, da
smo pripravili naša dela, treba je bilo tudi s
skupnimi močmi urediti prostor v bivši gostilni za postavitev razstave.
To je bila naša prva razstava na kateri smo sodelovali: Amelija Tribušon, Deni Pregelj,
Hema Jakin, Ines Stubelj, Irena Komar,
pok. Janja Špacapan, Marica Kobal, Marinka G. Gatnik, Mateja Vrtovec, Nadja
M. Širok, Verena Novak in Zmaga Prošt.
Lahko bi rekla, da je ta skupina postavila temelje temu, kar se na likovnem področju v
Renčah dogaja sedaj. Kmalu zatem sta se
pridružili dve osnovnošolki Ana Gregorič in
Patricija Bratuž, ki na svoj mladosten način
pestrita naša srečanja.
Sledile so še razstave :
Mohorjevo 2008, tema: Renče in okolica
Božič-Novo leto 2008, tema: Družina, sožitje,
Božič
16 februar 2010

Razstava v Osnovni šoli Dornberk: Prešernov
dan 2009
Mohorjevo 2009, tema: Kruh, domače ognjišče, žito. Takrat je pri nas razstavljala g.Stanka
Golob s slikami iz peska, potekala je tudi dvodnevna delavnica z g.Golobovo.
Razstava v avli Mestne občine Nova Gorica
20. novembra 2009 in sedaj ob koncu leta
2009.
Razstava slik iz extempora, ki smo ga organizirali skupaj z likovnim društvom DSAT iz Tolmina ob otvoritvi obvoznice in novega mostu. Otvoritev te razstave je bila 18. decembra

Za leto 2010 smo organizirali tečaj, ki poteka
enkrat mesečno. Vodi ga akademska slikarka
Jana Dolenc. Obiskuje ga 25 članic naše
skupine. Skupina je od novega leta dalje
vključena v novo nastalo Društvo za kulturo,
turizem in razvoj Renče.
Lepo nam je biti skupaj, saj nas druži smisel in
ljubezen do ustvarjanja, do tega, da z barvami prikažemo to kar čutimo in vidimo. Veseli
smo, da lahko naša dela pokažemo tudi širši
javnosti.
Hvala, da nas s prisotnostjo na razstavah
podpirate.

 Za likovno skupino Hema Jakin
foto: Fedor Bernard
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Arčonski
grb in
zastava

ščit je sestavljen iz bele in rdeče barve. Na
beli podlagi vsebuje dele rdečih streh (polovico kot je na renškem grbu), na rdeči podlagi pa stiliziran grozd (Arčoni so bili in so
najbolj vinoroden kraj v Renčah) in žabo (v
preteklosti so bili Arčoni znani kot žabja vas).
Rdeča barva je zaradi preglednosti na malih
grbih lahko obrobljena z tanko črno linijo, sicer je pa grb dvobarven.
Zastava je sestavljena iz bele in rdeče barve
v razmerju 2:1 z centriranim grbom v zgornji
polovici polovice zastave.
Grb in zastava sta v skladu z heraldičnimi načeli .
 Igor Vuk
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PREPEVALO SE JE V BUKOVICI IN
VOLČJI DRAGI
Rojstno leto Pevskega društva v Bukovici in
Volčji Dragi sega že v daljno leto 1898. Po
nekaj letih delovanja se je novoustanovljeno
društvo poimenovalo v Opekarsko-kmečko društvo. V tem društvu je deloval moški
pevski zbor, ki ga je vodil zborovodja gospod
Kobal iz Gradišča nad Prvačino.
Leta so tekla, zato so se leta 1906 pevski zbor
poimenoval v zbor Zora. Vodstvo zbora je
prevzel zborovodja Angel Silič iz Bilj in ga
uspešno vodil vse do začetka prve svetovne
vojne. Takrat je zbor začasno prenehal delovati.
Takoj po prvi svetovni vojni je pevski zbor
Zora ponovno zaživel pod vodstvom Petra
Nemca iz Bilj. Nemec je zbor vodil vse do
prihoda fašistov na oblast. Bil je pregnan na
jug Italije. Od takrat pa do začetka druge svetovne vojne je zbor prenehal delovati. Občasno je zbor pel pod vodstvom Ivana Kebra
– Nina iz Bukovice.
Po osvoboditvi se je društvo preimenovalo v
Prosvetno društvo Triglav. Pod tem imenom je zbor vodilo več zborovodij, in sicer:
brata Albert in Arnold Arčon iz Bukovice
ter Valerija Arčon iz Volčje Drage. Pomem-

Pevke in pevci!
Po letu 1986, ko je prenehal delovati mešani pevski zbor »TRIGLAV«, se je po tolikih
letih mirovanja na pobudo društva upokojencev Bukovica-Volčja Draga dne 28. januarja ustanovil novi mešani pevski zbor.
Prijavljeno je lepo število članov in članic.
Zbor vodi zborovodkinja Patricija.
Vse, ki imate veselje do zborovskega
petja, vabimo, da se nam pridružite!
Kontaktni osebi: Renata, 031 346 093 in
Albinca 041 995 470.

 Renata Tischer

V Renčah – Srečanje pevskih zborov v Renčah leta 1980

18 februar 2010

Jožef Lovec, pevovodja, ki vodi pevski zbor zadnjih 47 let

ben zborovodja je bil tudi David Mozetič iz
Bukovice, poročen v Biljah. Ob zboru mu je
uspelo sestaviti tudi moški kvintet. S kvintetom je dosegal vrsto lepih uspehov. V kvintetu so poleg Davida Mozetiča peli še Anton
Gregorič, Milan Nemec, Milan Bonutti in
Vanko Peroci.
Od leta 1963 dalje pa je zbor Prosvetnega
društva Triglav vodil zborovodja Jožef Lovec. Zbor je dobil nove člane in je nastopal
v več kombinacijah: kot ženski pevski zbor,
mešani pevski zbor, pa tudi kot moški pevski
zbor.
Zbor je redno nastopal na številnih koncertih, prireditvah in proslavah tako doma kot v
zamejstvu. Med najpomembnejšimi nastopi
so bile revije Primorska poje, Ceciljanka v
Italiji, Pevski tabori v Šentvidu pri Stični,
prireditve Goriški zbori pojo in drugo.
Leta 1972 je zbor prvič nastopil na reviji
Primorska poje, kjer je sodeloval 15 let, nazadnje leta 1986. V Šentvidu pri Stični pa je
zbor sodeloval 10 let in prejel priznanje Zlato plaketo.
Od leta 1980 dalje je zbor v okviru praznovanja krajevnega praznika prirejal pevska

Kvintet iz leta 1951

srečanja, na katerih so sodelovali zbori iz ožje
in širše okolice. Vse to je ob številnih vajah
pomenilo kakih 16 pomembnejših nastopov
na leto. Leta 1986 je zbor uradno prenehal
delovati.
Pevci še vedno - čeprav je pevski zbor zamrl
– , pojejo v okrnjeni postavi na raznih proslavah.
Čas beži, vse mine, ostali so spomini na neizpete pesmi, toda želje so ostale, da bi lepa
slovenska pesem znova donela v Bukovici in
Volčji Dragi.

V Sentvidu – XVI. Pevski tabor »Ljudje naj pojo«, Šentvid pri Stični leta 1985

 Jožef Lovec
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Starejši, ki bi radi v korak s časom,
naj za pomoč poprosijo mlade

Konec novembra in v začetku decembra je
Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga
v sodelovanju z Društvom Mladi Renče-Vogrsko organiziralo računalniški tečaj za dve
skupini naših upokojencev. Skupaj se je tečaja udeležilo 21 članov. Ravnatelj Osnovne
šole Renče nam je prijazno dovolil uporabo
računalniške učilnice, za kar se mu še enkrat
prav lepo zahvaljujemo.
In tako smo zadnji teden v novembru v večernih urah, po mnogo letih ponovno sedli
v šolske klopi in kar nekam mlajše smo se
počutili. Malo smo zamenjali vloge in se sprijaznili, da nam mladi »solijo pamet« in ni nam
bilo žal. Vsi tečajniki so bili prav navdušeni in
večini je strah pred računalnikom izpuhtel.
Za tako prijetno vzdušje se moramo zahvaliti prizadevnim in potrpežljivim članom
Društva Mladi Renče –Vogrsko, še posebej
Borutu Žižmondu za razumljivo in nazorno
podajanje znanja. Čas namenjen izobraževanju je vsak večer kar prehitro minil. Upamo in
želimo si, da bi tudi v prihodnje naše medgeneracijsko sodelovanje tako z Osnovno šolo
Renče kot Društvom Mladi Renče-Vogrsko

potekalo tako dobro in še na več področjih.
V društvu z veseljem ugotavljamo, da so
tudi starejši še vedno željni znanja, čeprav
nam časi z novimi tehnologijami niso prav

naklonjeni. Mladi bi rekli, da imamo počasen
procesor, skoraj v celoti zapolnjen trdi disk in
neustrezno grafično kartico. Pa nič zato, tudi
počasi se daleč pride.

 Albinca Pisk
foto: Vojko Vižintin

PREGLED DELOVANJA DRUŠTVA
UPOKOJENCEV BUKOVICA – VOLČJA
DRAGA V LETU 2009
V mesecu decembru se je sestal naš
upravni odbor društva in naredil nekakšno »inventuro« dogodkov v letu
2009.
Zadovoljni smo ugotovili, da smo v celem
letu pripravili kar 13 sestankov, z novimi člani
pa 10. V marcu smo pripravili občni zbor in
na njem sprejeli nova pravila Društva in sprejeli kar nekaj novih članov.
Ob praznovanju 8. marca smo obiskali starostnike nad 90 let in jih obdarili s cvetlico.
Ob občinskem prazniku smo v kulturnem
domu v Bukovici organizirali dve razstavi in
sicer:
Battaglioni Speciali, avtorja Branka Čermelja iz Šempetra ter razstavo ročnih kvačkanih
del Marte Abram, naše krajanke.
Organizator izletov Silvo Mikluž je skrbno
pripravil kar štiri izlete in sicer: petdnevni izlet na Sicilijo ter enodnevne izlete v Benečijo,
Mašun in Furlanijo z Goriškimi Brdi. Udeležba
je bila vedno velika.

Pripravili smo okroglo mizo na temo Kakšno
zdravstvo potrebujemo?. Odlično nam je
uspela, prejeli smo veliko pohval, med njimi
tudi iz ZDUS-a v Ljubljani.
Udeležili smo se vsakoletnega srečanja Društev upokojencev Severne Primorske, ki je
bilo tokrat v Opatjem Selu.
Svoje smo primaknili tudi pri pohodu treh
občin na sv.Otu, ki je potekalo po poteh Goriške fronte.
Sodelovali smo ob organizaciji praznovanja
krajevnega praznika pri pohodu na sv.Ot.
V oktobru smo se udeležili Festivala za tretje
življenjsko obdobje v Ljubljani.
Obiskovali smo naše starejše občane, ki preživljajo jesen življenje v domovih za ostarele
in jih razveselili s sadjem in rožico.
Organizirali smo tečaj računalništva v dveh
skupinah. Tečaj so vodili Mladi Renče-Vogrsko, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Ob koncu leta smo vse naše člane Društva,
pa tudi tiste, ki niso in so stari nad 80 let, obiskali na domovih in jih obdarili z lončnico in

iskrenimi željami za trdno zdravje.
Našim članom Društva pa smo poslali na
domove čestitke, ki smo jih sami izdelali za
božič in novo leto ter jim zaželeli zdravja.
Prižigali smo lučke na novoletni smreki.
Člani upravnega odbora pa smo sodelovali
tudi pri pripravi silvestrovanja v Renčah. Naše
pridne žene so se izredno izkazale pri peki
peciva. Res, hvala vam!
Naše delovanje je tesno povezano s Pokrajinsko zvezo Društev upokojencev Severne
Primorske iz Nove Gorice ter ZDUS-a iz Ljubljane. Sodelujemo s krajevno skupnostjo,
društvi in organizacijami ter z društvi iz sosednjih krajevnih skupnosti Renče in Vogrsko.
Inventura je zaključena, zadovoljni se oziramo nazaj. Še več bi se lahko dogajalo, toda,
žal, smo na tesnem s prostori zaradi prenove
Kulturnega doma.
V letu 2010 pa si želimo, da bi bili še boljši.
 Renata Tischer,
Predsednica Društva upokojencev
Bukovica – Volčja Draga
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE
NOB KO Bukovica Volčja Draga

nega življenja in opisovala dogodke iz
časov med vojno. Velikokrat je v šolo bil
povabljen tudi kak naš, starejši borec, ki je
podrobneje opisal dogodke. Zahvala tov.
Dragici Andrian za vse dobro, kar je pustila
v srcih vseh učencev in njihovih staršev, ter
vsem krajanom Bukovice in Volčje Drage.

•MEŠANEMU PEVSKEMU ZBORU POD
VODSTVOM JOŽEFA LOVCA (JOŠKOTA)
Za dolgotrajno sodelovanje in petje na
krajevnem prazniku, na komemoraciji pri
spomeniku, pogrebih. Naj bo to spodbuda
vsem mladim da tudi v naprej ohranimo
pevski zbor.
Lepa pesem popestri duha in telo.

Ob zaključku leta 12. decembra 2009, Podelili smo priznaja in sicer:
na srečanju vseh članov ZB za vre- •STROKOVNIM DELAVCEM PODRUŽNIČdnote NOB Bukovica-Volčja Draga,
NE ŠOLE IZ BUKOVICE
smo podelili priznanja.
Podeljujemo priznanje v zahvalo. Za dolgoŠlo je za srečanje članov naše organizacije s
člani, ki sedaj živijo izven naše vasi in so se
odzvali vabilu, ter jubilanti, 80- in 90-letniki.
V naši sredini smo posebej pozdravili podpredsednika območnega združenja zveze
borcev Nova Gorica Štefana Cigoja, našega
župana Aleša Bucika, predsednico krajevne skupnosti in člane organizacije AMPI-VZPI
iz Sovodenj.
Povedali smo, da Krajevna organizacija ZB za
vrednote NOB Bukovica-Volčja Draga šteje
113 članov in da se zavzemamo za pomlajevanje in pridobivanje novih članov. Opisali
smo dogodke, ki so se jih udeležili člani našega odbora v letu 2009.

Priznanje prejema Jožko Lovec
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letno sodelovanje učiteljev, otrok in njihovih staršev, ki s pevskim zborom in recitacijami ob krajevnih praznikih, komemoracijah in drugih pomembnih dogodkih v
našem kraju popestrijo dogajanje. Otroci
so najpomembnejši člen naše družbe, saj
na njih gradimo prihodnost.
• Tov. DRAGICA ANDRIAN
Rojena Flander 15. januarja 1939 v Zakojci.
Poučevala je v Trebuši in 1. septembra 1966
je pričela z delom v Bukovici kot učiteljica
razrednega pouka in vodja podružnične
šole vse do 15. oktobra 1990.
Prizadevala si je prenašati izkušnje iz nje-

Člani ZB se združujemo, da bi negovali domovinsko in družbeno zavest, medsebojno
povezanost in družabnost.
Združenje borcev za vrednote NOB Nova
Gorica je pomemben dejavnik ohranjanja
vrednot, pridobljenih med drugo svetovno
vojno, med katere sodi predvsem zavzemanje za enoten slovenski nacionalni prostor, za
socialno državo in za mirno sožitje ob meji
ter ohranjanje strpnosti in sožitja med ljudmi.
V svoje vrste vključuje vedno več mlajših
članov, ki niso bili udeleženci NOB, so se pa
pripravljeni zavzemati za varovanje in negovanje pridobitev in vrednot tega boja.
 Karmen Furlan
foto: Bogo Rusjan

Priznanje prejema Dragica Adrian
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PREŠERNOV
ALOJZ KRPAN
ALEKSANDER 1923-2010 DANcev. Občani ga poznamo kot prvoborca in
znanega obveščevalca, člana VOS in VDV ter
oficirja JLA.

V sredo, 27. januarja 2010 smo se v
velikem številu poslovili od našega
cenjenega občana Aleksandra Krpana.

Vso veličino njegovega življenja je poudarila
že žalna slovesnost v dvorani Mestne občine
Nova Gorica, kjer so se od pokojnika poslovili
številni prijatelji, soborci in izrazili svoje spoštovanje župani Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc, občine Šempeter-Vrtojba Dragan Valenčič, občine Miren-Kostanjevica
Martin Marušič in občine Renče-Vogrsko
Aleš Bucik. Vladimir Krpan, predsednik
Območne organizacije Zveze borcev za vednote NOB Nova Gorica je spregovoril o življenju Aleksandra kot borca NOB in pozneje
aktivista v organizaciji ZB, ki je bil vedno za
vzgled s svojo pridnostjo, poštenostjo in
delavnostjo. Utrinek iz partizanskih dni partizana Aleksandra je opisal njegov soborec in
prijatelj generalpodpolkovnik Miroslav
Jerkič, predsednik Organizacije VOS in DVD.
Predsednik Lovske družine Gorica Vidmar
pa je opisal Lojzeta kot velikega ljubitelja
narave in psov, kot izrednega organizatorja
in prijatelja. V imenu Predsedstva območne organizacije Socialnih demokratov Nova
Gorica se je od dolgoletnega člana poslovila
podpredsednica Katjuša Žigon.
Alojz Krpan Aleksander je bil rojen 16. januarja 1923 v pošteni, delavski družini na Voljčja
Dragi. Odraščal je skupaj s sestrama in mati je
v hudi stiski in revščini bila primorana sama
preživeti troje lačnih otroških ust.
V partizane je odšel 12. septembra leta 1942.
Kot borec se je vseskozi bojeval v borbenih
enotah. Bil je borec 1. Primorskega partizanskega bataljona Simon Gregorčič
in Vojkove čete, ki je nosila glavno breme
borb na Goriški fronti. Z izredno borbenostjo
si je pridobil veliko spoštovanja svojih sobor-

Po njegovi zaslugi imamo spominsko obeležje padlim borcem 1.Bataljona južnoprimorskega odreda oziroma Goriške brigade
na Vidovem hribu, kjer je leta 1943 padlo za
svobodo naših narodov 11 bork in borcev, ki
so se borili na Goriški fronti proti nemškemu
okupatorju. Veliko je prispeval k postavitvi
krajevnega spomenika padlim v NOB v Bukovici in njegova pomoč pri urejanju bogate
kronike Bukovice in Volčje drage je neizmerna. S svojo stalno prisotnostjo in podporo
gradnje Kulturnega doma v Bukovici je veliko
prispeval k ponosu kraja.
Aleksander je trdno zagovarjal, da se zgodovina o partizanstvu in NOB ne sme pozabiti.
To je tudi prenašal na mlajše rodove v šoli,
ko so ga učenci zavzeto poslušali in njihov
spomin je še živ. Zavzemal si se za pomlajevanje organizacije ZB, da v svoje vrste vključi
čimveč mlajših članov, ki niso bili udeleženci
NOB, so se pa pripravljeni zavzemati za varovanje in negovanje pridobitev in vrednot
tega boja.
Slovencem so prihodnost, pravico do uporabe svojega jezika, kulture in zgodovine izborili partizanski borci, je poudaril generalpolkovnik Branko Jerkič v svojem nagovoru
pred Kulturnim domom, ko se je pokončno,
ponosno in ganljivo poslovil od iskrenega
soborca in prijatelja Aleksandra.
Karmen Furlan, predsednica Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Bukovica, je
poudarila:
“Zgodovina je za nas le ena in nikomur ne
bomo dovolili, da bi vašo izkušnjo skušal
pregnesti v pravljico za poražence. Upreti se
moramo vsakršnim poskusom razvrednotenja vašega trpljenja. To je naš dolg do vas,
do vseh, ki na žalost niso dočakali svobode
in do vseh, ki se bodo jutri rodili v svobodni
Sloveniji.”
Aleksander je bil neodvisen in odločen človek, ki je živel za naravo in z naravo. Bil je tudi
vnet planinec in zadnjič je bil na Triglavu, ko
je bil star 83 let. In to nas navdaja z občudovanjem in spoštovanjem. Predvsem pa nam
ostajajo njegova resnicoljubnost, poštenost
in izredno veselje do življenja.
Veseli in ponosni smo, da smo lahko delček
poti prehodili z Aleksandrom!
 Karmen Furlan
Katjuša Žigon

SLOVENSKI
KULTURNI
PRAZNIK

Prešeren je pisal PESMI: Dekletom, K slovesu,
Od železne ceste, Nezakonska mati, Pevcu,
ZDRALJICA, …; pisal je BALADE IN ROMANCE: Učenec, Turjaška Rozamunda, Judovsko dekle, Neiztrohnjeno srce, Ribič, Ženska,
…, GAZELE. Pesem moja je posoda tvojega
imena, Žalostna komu neznana je resnica,
Kdor jih bere, vsak drugače pesmi moje sodi,
…, SONETE: Sonete ljubezni, Sonetni venec,
Zabavljive sonete, Sonete nesreče, …, BALADE IN ROMANCE, …, KRST PRI SAVICI, …
Vse to smo nekoč že slišali, nekateri so to prečitali in si tudi nekaj zapomnili.
Toda Slovence spomin nosi na davnega 8.februarja 1849, ko je dr.France Prešeren umrl.
Zakaj tako, ko pa je rojstvo luč življenja?! Morda zato, ker ob smrti naredimo obračun z življenjem in postavimo stvari na svoje mesto.
Tako smo tudi ob smrti dr. Prešerna.
Bogata zapuščina Prešernove poezije
je naša zaveza in obveza, da skrbimo za
naš jezik, da skrbimo za našo kulturo,
da skrbimo za narod in narodno zavest.
Ta skrb se odraža v vsakdanjem življenju, ko
uporabljamo izgvorjeno in pisano slovensko
besedo z vsemi pravopisnimi pravili in zakoni. Spremljamo z velikimi koraki sodobno
pogovorno tehnologijo- internet je naš vsakdanjik, toda različni pogovori prek interneta
so prava katastrofa za slovenski jezik. Dragi
mladi, pametni in iznajdljivi Slovenci, saj ne,
da bi morali pisati poezije, toda lepo izražanje
je odraz naše kulture, razgledanosti in inteligence. Prav gotovo je pravilno zapisana
lepa misel krajša in lepša pot k prijateljevemu srcu.
Mogoče je v teh trenutkih gospodarske krize
težko pisati o kulturi.Toda naj bo naša misel
še tako težka in mučna, dobra knjiga, lepa
poezija ali nekaj trenutkov prešernega
petja nas popeljejo v lažje razmišljanje in
svetlejša obzorja. Kako pomembni so ti trenutki, pa bo pokazala prihodnost, v katero se
splača verjeti.
Naj zaključimo s Prešernovo prerokbo:
Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo!
Otrok, kar ima Slava,
vsi naj si v roke sežejo,
da oblast
in z njo čast,
ko pred, spet naša bosta čast!
 Katjuša Žigon
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PROSLAVA OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU

V petek, 5.2.2010, smo se zvečer zbrali v kulturni dvorani v Renčah, kjer se
je odvijala prireditev ob državnem
prazniku - Prešernovem dnevu.

Prireditev se je začela z Zdravljico, ki nam jo
je zapela Janja Kobal . Prisotne je na začetku pozdravila gospa Alenka Gregorič, predsednica Krajevne skupnosti Renče. Sledil je
nastop otroškega pevskega zbora z vrtcem,
ki je eno izmed svojih pesmi celo ponazoril
z robotskimi kostumi, nato pa mladinski pevski zbor z instrumentalno spremljavo, oba
pod vodstvom učiteljice Nataše Domazet.
Točke programa je povezoval naš učenec
Patrich Marka.
Med premori mladinskega pevskega zbora
so učenci recitirali pesmi različnih avtorjev.
Nato smo lahko sprostili ušesa in napeli oči,
saj smo si ogledali plesno točko Nike Vodopivec in Manuele Mozetič.

Sledila je glasba kitare in harmonike, ki sta
jo izvajala Matic Vrtovec in Klemen Čefarin.
Na koncu pa smo prisluhnili še moškemu
pevskemu zboru Provox in prireditev se je
zaključila.
Dvorana je bila nabito polna in nastopajoče
je pospremila z bujnim aplavzom. Vzdušje je
bilo kljub deževnemu vremenu sproščeno
in prijetno, kot se za prireditev ob kulturnem
prazniku spodobi.
 Sandra Mozetič 9.a
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
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ZIMSKE RADOSTI IN TEGOBE

Letošnja zima je tudi v naše kraje
prinesla nekaj snega, celo večkrat
ga je bilo po nekaj centimetrov. Ker
je sneg pri nas redkost, so se ga najbolj razveselili otroci.

foto: Jerneja

Tisti najbolj iznajdljivi so se uspeli s sanmi
spustiti po bližnjem klancu, bolj ustvarjalni
pa so se lotili izdelave snežakov in drugih
pravljičnih likov, kot to lahko vidimo na
naših slikah. Snežna idila pa seveda ni najbolj po volji voznikom, posebno še, ko se ji
pridruži neusmiljena burja. Letos je je bilo
kar v izobilju, saj se je kar nekajkrat zgodila
zapora prometa iz Vipavske doline v notranjost čez slavne Rebernice.
Kljub vsemu se zima vendarle približuje
koncu, saj je pred name Matija, za katerega pravimo, da led razbija, če ga ni, ga pa
naredi. Upajmo, da bo letos obveljalo tisto
prvo.
 B. A.

foto: M.B.

foto: Uroš Uršič
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VOGRINSKI KAVBOJCI

Pihalni orkester Vogrsko je letos prejel zanimivo povabilo, ki ga zaradi
mladosti in norčavosti našega orkestra nismo mogli zavrniti. Povabljeni
smo bili na Karneval 50. slovenskih
godb in mažoret na Ptuj. Obvezna
oprema poleg inštrumentov je bila
seveda pustna oprava, zato smo takoj
pričeli z razmišljanjem kako bi se našemili. Ptujčanom in celotni Sloveniji
smo se predstavili kot kavbojci...ker
prihajamo iz zahoda smo se odločili,
da bo za pusta to divji zahod.

Na kurentovanje smo se odpravili že zgodaj, pa vendar živahni in igrivi, kot se za pusta spodobi. Na prizorišču se nas je vseh 50.
godb in mažoret formiralo v pustno povorko.
Z glasbo smo nato krenili po mestnih ulicah
in navduševali množice obiskovalcev jubilejnega kurentovanja. Na skupnem nastopu na
Mestnem stadionu smo zaigrali Slovence, Na
Roblek, San Carlo ter Na Golico. In kako zveni
38. godb? Bučno, da se nas je prav gotovo
slišalo kilometre daleč.
Sledila je še zabava v Karnevalski dvorani in
na poti domov obvezen postanek na Trojanah. Na krofih seveda!
Pustovanja pa s tem nismo zaključili. Na
pustno soboto smo se odpravili pustovat v
Šempeter, na nedeljo pa smo krenili od hiše
do hiše po domačem Vogrskem.
 Miloš Gregorič
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Pustovanje 2010
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Pust veselih ust je razveselil tako
mlado kot staro. Na ulicah je bilo
moč srečati različne pustne šeme,
ki so tudi v naših krajih preganjale
mrzlo in dolgo zimo ter klicale pomlad. Pomlad prihaja…
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AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO V
ENEM DNEVU

Sobota 17. april 2010 bo poseben
dan, saj se bo takrat odvijal največji prostovoljni okoljski projekt v
zgodovini Slovenije. Prostovoljci
bodo do pomladi po vsej Sloveniji
iskali divja odlagališča in jih locirali
na zemljevidu, spomladi pa bodo s
čistilno akcijo divja odlagališča tudi
očistili komunalnih odpadkov. Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol,
vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.
Cilji akcije na državni ravni so:

V soboto, 13. marca v naše kraje prihaja eden najbolj znanih slovenskih moških
zborov - Primorski akademski zbor Vinko
Vodopivec. Zbor s petdesetletno tradicijo
nastopanja tako doma kot v tujini. Pohvali se
lahko tudi s številnimi priznanji in nagradami
na državnih in mednarodnih tekmovanjih. V
lanskem letu so tako iz mednarodnega tekmovanja zborov v Bratislavi na Slovaškem
domov prinesli kar dve zlati plaketi, slovensko kulturo in petje pa so predstavili tudi
Južnoafriški Republiki, kjer so gostovali v februarju. Na dvorcu Vogrsko bo poleg gostov
nastopil tudi domači moški pevski zbor PROVOX. V naših krajih ima petje posebno mesto, zato smo prepričani, da tega dogodka ne
boste zamudili.
 Društvo Mladi Renče-Vogrsko

26 februar 2010

1. združiti 200.000 prostovoljcev in izpeljati
največjo okoljsko akcijo v Sloveniji doslej,
2. izdelati prvi digitalni register in nacionalni
zemljevid z lokacijami čim večjega števila
divjih odlagališč,
3. odstraniti najmanj 20.000 ton ilegalno
odvrženih odpadkov,
4. združiti vse ekološke akcije, ki potekajo v
spomladanskem času na en datum in s
skupnim namenom,
5. ozaveščanje in izobraževanje o izboljšanju
odnosa do ravnanja z odpadki.

Društvo Mladi Renče-Vogrsko je pristopilo k vseslovenski čistilni akciji kot koordinator projekta na ravni občine. Trenutno
poteka dogovarjanje z občino, vsemi tremi
krajevnimi skupnostmi, šolo in lokalnimi društvi. O natančnem poteku in lokacijah čistilne akcije ter ostalih podrobnostih pa boste
tudi vi pravočasno obveščeni. Prostovoljci, ki
bi želeli že sedaj pristopiti k akciji, so vljudno
vabljeni. Vse občane pa vabimo, da se nam
17. aprila pridružijo, saj lahko s skupnimi
močni naredimo nekaj velikega za izgled
našega okolja in nenazadnje tudi za obvarovanje našega zdravja. Poskrbljeno bo seveda
tudi za malico in prijetno druženje po koncu
akcije.

Ozaveščanje o pravilnem, trajnostnem ravnanju z odpadki je dolgoročni cilj akcije. V
Sloveniji je delež ločeno zbranih odpadkov
manj kot 10%, ponekod po Zahodni Evropi
pa že 70%. Odpadki niso nekaj umazanega
in neuporabnega, ampak so večinoma surovine oz. naravni viri, ki obstajajo na zemlji v
omejenih količinah. Vsak posameznik lahko
pripomore k lajšanju problematike odpadkov z omejitvijo njihove količine (tako da
kupujemo, kar res potrebujemo), ponovno
uporabo (popravilo okvarjenih naprav) ter z
ločenim zbiranjem.
Za dodatne informacije se lahko obrnete
na spodaj navedene kontakte. Ob tej priložnosti pozivamo vse, ki poznajo lokacije
divjih odlagališč oziroma druge točke na
ozemlju naše občine, ki bi jih bilo potrebno
očistiti, da nam to sporočijo na
tel št. 031-226-969 (Erik Lasič), oz. na
e-mail naslov: rencevogrsko@gmail.com
Informacije o akciji na vseslovenski ravni:
www.ocistimo.si
 Društvo Mladi Renče-Vogrsko

Nastop Primorskega
akademskega zbora
Vinko Vodopivec na
Vogrskem
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1. GOLETRSKA ŠKULJADA

šport

Goletrski
znak
Renčani v letošnjem letu nadaljujemo z družabnimi srečanji in aktivnostmi.
V nedeljo 10.1.2010 se je na kotalkališču odvijala 1. Goletrska škuljada. Organizirali so jo nekateri renški
člani športnega društva Škulja, ki so
si nadeli ime goletrji in so zasnovali
tudi svoj grb. Ime goletrji je staro, dobili so ga renški zidarji, ki so se vračali domov z dela v Švici.
Tekmovali smo v dveh disciplinah in sicer v
klasičnem igranju do trinajst točk in v ciljanju
v tarčo, v ženski in moški konkurenci.
Pridružili so se nam tudi varovanci iz Varstveno delavnega centra iz Nove Gorice, ki so
tekmovali v svoji disciplini do trinajst točk.
Prijavilo se je 55 tekmovalk in tekmovalcev iz
VDC- ja pa je tekmovalo osem tekmovalcev.
Prvo mesto v klasičnem škuljanju do trinajst
je zasedel Gregorič Fabjan, drugi je bil
Kokelj Simon in tretji Sergej Stepanov. V
ciljanju na tarčo je bil najboljši Arčon Ivan,
drugi Gregorič Jani in tretji Rusjan Radovan. V ženski konkurenci je zmagala Cej Helena, druga je bila Turel Maja in tretja Cej
Vanda.

Za tiste, ki ne vedo, to so verjetno naši
mlajši občani, naj obrazložimo, kaj pomeni
ime goletrji.
Renče so (nekoč so bile še bolj kot danes)
poznane po zidarjih. Med obema vojnama
so od spomladi do jeseni hodili na delo – s
trebuhom za kruhom, predvsem na Jesenice in v Švico, pa tudi drugod. Ko so se
vračali domov, so želeli biti lepo urejeni.
Ker njihov zaslužek ni bil dovolj velik, da
bi si privoščili lepe srajce, so si nadeli samo
ovratnik in manšete na rokavih (golet in
polš pri rokavu).
Zaradi teh ovratnikov (goletov) so bili daleč naokrog znani kot goletrji.
Ker želimo, da se to ime ne pozabi, smo se
odločili pripraviti tekmovanje – škuljado in
ji nadeli ime goletrska škuljada.
V ta namen je bil zasnovan znak v obliki
goleta, ki je majhen spomin na pridne renške zidarje, s simboliko novega in starega
mostu ter jezu.
Skico grba je zasnoval Klavdij Turel,
grafično pa ga je obdelal Matjaž Bizjak.

Nedeljsko popoldne je minilo v prijetnem
in prijateljskem vzdušju, zato si želimo, da bi
bilo takih in podobnih druženj čimveč.
Tekmovanje nam je v največji meri omogočila Občina Renče-Vogrsko in želimo si, da bi
postalo tradicionalno.
 Radovan Rusjan
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Avtomobilizem

BRATA MIKLAVČIČ S
SPREMENLJIVO SREČO

Tadej in Vasja Miklavčič iz Renč sta
minulo sezono tekmovala v reliju, v
kategorijah do 2000 ccm oz. do 1400
ccm.

Veliko več sreče in uspeha je imel starejši Tadej, saj je v svoji, močnejši kategoriji postal
državni prvak. Na šestih dirkah, ki so štele
za državno prvenstvo, je dosegel naslednje
uvrstitve:
April: Lavantal (Avst.) 2. mesto
Maj: Saturnus (Zasavje) 1. mesto
Maj: Maribor 1. mesto
Junij: Velenje odstop
Avgust: Ajdovščina 1. mesto
Oktober: Idrija 4. mesto
Mlajši brat Vasja je imel manj sreče, saj je od
šestih dirk dokončal samo tri in sicer:
Velenje 5. mesto, Ajdovščina in Idrija 1. mesto, kar je bilo premalo za visoko uvrstitev. Je
pa postal skupni zmagovalec med reli vozniki do 21 let.
Preizkusil se je tudi v dveh gorsko hitrostnih
dirkah in sicer v Ilirski Bistrici in Poreču. Tudi
tu je bil “material” tisti, ki je odločal, saj je na
obeh dirkah odstopil.
Oba pa sta z mislimi že v letošnji sezoni, kjer
bosta tekmovala v reliju. Tadej se še ni odločil
za kategorijo, mika ga namreč prestop v višji
razred, med štiripogonce.
Obema iskrene čestitke in veliko tekmovalne sreče in uspehov v novi sezoni.
 Boris Arčon

ŠPORTNIK GORIŠKE 2009

Vsako leto poteka v okviru Športne
zveze in Športnega zavoda Nova Gorica prireditev, na kateri izbirajo naj
športnika goriške.

Letos smo se dobili prvega februarja v restavraciji Marco Polo v Novi Gorici.
Podeljenih je bilo skoraj dvesto priznanj in
plaket našim športnikom, športnim ekipam
in športnim delavcem.
Za najboljšo športnico Goriške za leto
2009 je bila izbrana Lucija Mlinarič, kotalkarica Kotalkarskega kluba iz Renč. Za najboljšo ekipo v letu 2009 je bila izbrana ekipa odbojkarskega kluba Hit iz Nove Gorice,
katerega članica je renčanka Tjaša Testen.
Tjašo smo predstavili v prejšnji številki občinskega lista.
Prejemniki priznanj in plaket so bili še nekateri člani Športnega društva Partizan
Renče, Balinarskega kluba Šampionka
Renče, Kotalkarskega kluba Renče in
Nogometnega društva Renče.
Naša občina skrbi za mladino, zato podpira
šport in športnike in jih bo podpirala še naprej. Menimo da je pomembno, vključevanje
28 februar 2010

mladih v športna in kulturna društva, s ciljem
približati se zdravemu življenju in se umakniti
pastem današnjega dne.
Pohvalno pa je dejstvo, da člani športnih

klubov niso samo najmlajši, ampak je veliko
naših občanov »v zrelih letih«, aktivnih v različnih društvih.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.
 Radovan Rusjan
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NOVO v Autocommerceu v Novi Gorici!

EX NOVO malo rabljena vozila
Mercedes-Benz do 50% cene
novega vozila.

Prodaja:
Autocommerce, d.o.o.
RC Nova Gorica
Industrijska cesta 2
5000 Nova Gorica
T: +386 (0)51 412 692

Naročnik oglasa: Autocommerce, d.o.o. RC Nova Gorica
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Nagradna križanka »RUSA HIŠA«
Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 15. MARCA na naslov: OBČINA RENČEVOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
30 februar 2010

objave
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Besedni sudoku je podoben številčnemu,
le da se vpisuje ČRKE v posamezna polja
in v kvadratke. Pri tem se tudi tukaj ne
smeta pojaviti dve črki v enem kvadratku,
v eni vrstici ali eni koloni. Ključna beseda: FEJSTBUKI
 Roland Tischer

Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO
Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa
gospodinjstva v občini brezplačno
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo: Vladimira Gal – glavna in odgovorna
urednica, Boris Arčon, Alenka Gregorič, Alenka
Klančič, Nataša Podgornik, Bogo Rusjan in
Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
18. februar 2010

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm

400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm

250 EUR

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani
91 x 64 mm
(cene so brez DDV)

60 EUR

dodatka za porezavo

dodatka za porezavo

Pri večkratnih zaporednih objavah
velja popust:
3 zaporedne objave
4 do 7 zaporednih objav
8 do 11 zaporednih objav
12 zaporednih objav		

5%
8%
10%
12%

Nagradni kupon za križanko »RUSA HIŠA«

geslo:

ime in priimek:

popusta
popusta
popusta
popusta

naslov:

Oglasi morajo biti pripravljeni v formatu EPS, Ai ali visoko resolucijskem PDF-ju, v CMYK barvnem prostoru,
slikovni del 304 dpi ter tekst v krivuljah.

telefon:

NAVODILO ZA POŠILJANJE
PRISPEVKOV
Članke za objavo v Občinskem glasilu je
potrebno dostaviti na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s
pripisom “ZA OBČINSKO GLASILO”.
• Tekst naj bo pisan v formatu »Microsoft Office Word«
• Fotografije naj bodo v formatu: JPG,
PSD ali TIF in v čim boljši resoluciji,
ločene od teksta
• Tekst in fotografije naj bodo
podpisane
• Tekst in fotografije naj bodo v
e-mailu pripete kot »Priponke«

odreži in pošlji

E

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

ni
ad
gr on
Na kup

SUDO K O

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »Vrtnarstvo Marvin in
Cvetličarna Bukovica«
Izmed 21. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Milojka Furlan Kodermac, Vogrsko 53a,
5293 Volčja Draga
2. Jelerčič, Merljaki 26a, 5292 Renče
3. Tamara Vodopivec, Bukovica 84a,
5293 Volčja Draga
Nagrade lahko dvignejo pri VRTNARSTVU
MARVIN, Bukovica 50 F, 5293 Volčja Draga

Rešitev nagradne križanke “Vrtnarstvo Marvin in cvetličarna Bukovica” iz prejšnje številke:

VODORAVNO: veleslalom, Indonezija, poslovnost, ak, IV, Ante, vrat, verm, sit, Golia, klin, lu, ct, anketar, ai, di, zov, k, oaza, Atila, Lvov, rolo, s, Hristov, ii, eliminator, Merle, nonsense, Eton, raz, et, anat, akacija, uragan, kat, Seveni, ala, Ita, da, osoj, Šter, s, sa, Vora, Irka, Orr, Lal, ostriž, idioti, zm,
ciklame, la, ikat, Oglej, JAR, Osti. GESLO: Cvetni aranžmaji, ciklame, vse za vaš vrt

VABILO POHODNIKOM
Planinska skupina iz Renč vabi vse
ljubitelje pohodništva na tradicionalni pohod
»Po kraških gmajnah«
V nedeljo 7. marca 2010 z začetkom ob 8,30 uri na Železnih vratih
pod Trsteljem!
Pohod ni zahteven
VABLJENI

KRAJEVNA SKUPNOST
BUKOVICA-VOLČJA DRAGA

pripravlja na predlog Sveta krajevne skupnosti izdajo
ZBORNIKA
O KS BUKOVICA- VOLČJA DRAGA
Okrog uredništva je zbranih že precej avtorjev, ki bodo raziskali in pripravili prispevke o
posameznih vsebinah, ki jih želimo v ZBORNIKU o naših dveh vaseh predstaviti. Zasnova
Zbornika predvideva celostno predstavitev potovanja naših dveh vasi skozi prostor in čas.
Vse krajane, ki imate morda zanimivo gradivo (dokumente, fotografije, zapise, pričevanja) in
bi ga želeli posredovati in predstaviti uredništvu ter tako sodelovati pri nastajanju Zbornika
prosimo, da se nam oglasite na enega od naslednjih telefonov:
Katjuša Arčon (urednica Zbornika): 031 879 939 ali
Vanda Ožbot (predsednica Sveta KS): 031 370 553 ali
Jože Ropoša: 			
051 696 113
Dogovorili se bomo za obisk in sodelovanje.
Uredništvo zbornika in Svet KS
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Prižiganje luči na občinskih smrekah

Naslov za pošiljanje
prispevkov za
občinski list:
obcinsko.glasilo@
rence-vogrsko.si
s pripisom:
Za Občinski list.

foto: Radovan Rusjan

V nedeljo, 13. decembra, ko se je dan že nagibal v noč, smo se kljub Krajevna skupnost Renče in predstavniki civilne zaščite iz naše
mrzli burji zbrali na Trgu v Renčah, da smo skupaj prižgali luči na smreki. občine so poskrbeli, da smo se mrazu navkljub imeli lepo.

 Majda Rusjan

Lučke na smreki na Vogrskem (foto Žan Bric)

Lučke na smreki v Renčah (foto: Bogo Rusjan)

Lučke na smreki na Volčji Dragi (foto: Bogo Rusjan)

Lučke na smreki v Bukovici (foto: Bogo Rusjan)

Naslov občine: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, tel: (05) 338 45 00, e-mail: info@rence-vogrsko.si
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