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Dnevi ustvarjanja in
praznovanj

Županova beseda

Pomladanski ustvarjalni
duh se je že pošteno razbohotil med nas. Razna
gradbena dela po vseh
koncih naših krajev, zelo
živahna je tudi kulturna
dejavnost. Prav neverjetno
je, kako bogate in raznovrstne prireditve so društva
in organizacije pripravile v
teh mesecih.

Od kulturnega praznika v februarju
pa do dneva žena in materinskega
dne v marcu se vleče rdeča nit prireditev: gledališka predstava, koncert tamburašev, nastopi pihalnega orkestra, predstavitev in razstava
o aleksandrinkah, šalamijada, srečanja upokojencev, dan odprtih vrat
v Hiši pravih srečanj in še bi lahko našteval. O vseh teh dogodkih in
še marsičem drugem boste lahko prebrali na straneh aprilske številke
Občinskega lista.
Poleg že ustaljenih rubrik uvajamo literarni kotiček, kjer bomo predstavili mlade literarne ustvarjalce in njihova dela, pa tudi že bolj uveljavljene s kakšno novo stvaritvijo. Naj bo to poziv vsem, ki se želijo
predstaviti, da se povežejo z nekom iz uredništva in tako vzpostavimo
sodelovanje.
Nadaljujemo s tematsko obarvanimi križankami, kjer spoznavamo
naše kraje skozi imena zaselkov oz. predelov.
Skoraj neopazno je šla mimo nas otvoritev konjeniških poti, ki potekajo po celotnem območju naše občine in se povezujejo tudi s sosednjo občino Miren – Kostanjevica. Poti potekajo po kraški planoti,
se po hribovju spuščajo v Vipavsko dolino in objemajo naše kraje
v zaključeno celoto. Vse pohvale konjeniškemu društvu in njihovim
prizadevnim članom za opravljeno delo, kar pomeni še eno turistično
ponudbo več, pa tudi več možnosti za uveljavitev te vrste rekreacije
in sprostitve.
Pred nami so praznični dnevi, od občinskega pa do državnih, vsak s
svojim zgodovinskim pomenom. Najbližji, občinski, sega v peto leto
obstoja in delovanja naše občine. Tudi letos bodo podeljena občinska priznanja, ki letos segajo na področje kulturne, humanitarne in
inovativne dejavnosti. O dobitnikih nagrad in prireditvi bomo poročali
v naslednji številki, v tej številki pa vam predstavljamo dva dobitnika priznanj s področja primorskega gospodarstva in znanstvenega
ustvarjanja, ki prav tako zaslužita posebno pozornost. Ob tej priliki je
prav, da se spomnimo tudi vseh tistih, ki so sodelovali pri snovanju
in oblikovanju naše nove skupnosti, četudi danes niso več aktivno
vključeni v dogajanja pri delu občinskih in drugih organov.
O aktualnih dogajanjih, predvsem o sprejetem proračunu in nalogah,
je spregovoril župan v svoji Besedi, s sliko in besedo pa smo se sprehodili po gradbiščih, kjer so in še potekajo dela letošnje pomladi.
Boris Arčon

Naj najprej izrazim zadovoljstvo, da smo v marcu sprejeli letošnji občinski
proračun, najpomembnejši akt, ki omogoča nemoteno delovanje občine
in ste se z njim seznanili preko javnih objav Občinskega lista. Letošnji
proračun je razvojno naravnan, saj je okrog polovica sredstev, vklučno
z denarjem iz evropskih skladov, namenjenih investicijski dejavnosti.
Letos smo se prvič zadolžili,
razlog pa je bil v tem, da smo
si na ta način zagotovili dovolj
sredstev za participacijo pri
pridobivanju denarja iz evropskih skladov. Samo še do leta
2013 bomo namreč lahko
črpali sredstva pod pogoji,
da je naša udeležba do 50
odstotkov, po tem se bo udeležba bistveno povečala, tudi
do 80 odstotkov. Tako angažiranje sredstev nam še naprej
omogoča enakomeren razvoj
vseh treh krajevnih skupnosti
naše občine.
Po intenzivnih in konstruktivnih razpravah po krajevnih
skupnostih in matičnih odborih nam je uspelo pripraviti tudi strategijo razvoja do leta 2014, kjer smo
določili objekte financiranja in tudi možnosti angažiranja evropskega denarja. Naj naštejem nekaj objektov, ki se že gradijo in se še bodo izvajali v
tem obdobju: vodovod Oševljek – Žigoni – Martinuči – Merljaki z naknadno sanacijo cest in ostale infrastrukture, rekonstrukcija Doma krajanov
v Renčah in trga, izgradnja veznega trakta med šolo in ,telovadnico v
Renčah, dokončanje objekta Kulturni dom v Bukovici in parka Zorana
Mušiča, rekonstrukcija ceste s pločnikom med križiščem v Bukovici in
Ultrapakom, dokončanje pločnika z razsvetljavo v V. Dragi, dokončanje
vrtca in prizidka šole na Vogrskem, izgradnja večnamenske telovadnice
pri zadružnem domu na Vogrskem...
V tem času moramo opraviti še eno zelo pomembno nalogo, pripraviti
dokumentacijo za kanalizacijski sistem s čistilnimi napravami za celotno
občino. Ko bo ta projekt pripravljen, izdeluje ga Projekt d.d. iz N. Gorice,
bo predstavljen po krajevnih skupnostih, kjer bomo občane seznanili s
projektom in sprejemali pripombe pred dokončnim sprejemom.
Stopili smo v peto leto obstajanja in delovanja naše občine. Lahko smo
ponosni na dosežene rezultate. Tudi letos bomo podelili občinska priznanja najzaslužnejšim s področja družbenega ustvarjanja. Ne morem pa
mimo nagrajencev s področja primorskega gospodarstva in znanosti. To
sta direktor TTO Okroglica Evgen Kete in profesor novogoriške univerze in raziskovalec na Inštitu Jožef Stefan dr. Iztok Arčon iz Renč. Vsem
dobitnikom priznanj iskrene čestitke.
Konec marca se je na širšem Goriškem mudila slovenska vlada in se
seznanila s problemi in dosežki v našem okolju. Na obisk smo se dalj
časa temeljito pripravljali, tako da smo dva ministra, ki sta prišla tudi v
našo občino, temeljito seznanili s problemi: Roko Žarnič, ki je zadolžen
za okolje in prostor, se je seznanil s problemom sanacije zadrževalnika
Vogršček in nastajanjem občinskega prostorskega načrta, Patrik Vlačič,
prometni minister pa se je seznanil s problemi pretočnosti in varnostjo
prometa med Bazaro in Volčjo Drago, kjer so glavni problemi nivojska
križišča železnice in ceste in pa neustrezen podvoz v Bazari. Celovito
rešitev predstavlja obvoznica na tej relaciji, ki jo načrtujemo in pri tem
bo morala sodelovati tudi država. Za temeljito predstavitev problema je
bilo potrebnih ničkoliko poti k državnim uradnikom in še jih bo potrebno.
Naj zaključim s čestitkami za občinski praznik in želim prijetne praznične dneve, tako Veliko noč, 27. april in 1. maj.
Aleš Bucik
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Nagradi gospodarstvenik primorske 2010 in
primorski um tudi v našo občino
Evgen Kete in dr. Iztok Arčon nagrajenca.
Na prireditvi Gospodarstvenik Primorske 2010 in Primorski um, ki jo
družno pripravljata največja primorska medija, Primorske novice in Radio Koper, so 15. marca letos svečano podelili nagrade najboljšim primorskim gospodarstvenikom in znanstvenikom, ki svoje delo uspešno
vključujejo v gospodarstvo. Med petimi nagrajenci iz gospodarstva je tudi
TT Okroglica oz. njen direktor Evgen Kete, prejemnik nagrade Primorski
um pa je izmed dveh znanstvenikov tudi dr. Iztok Arčon iz Renč, redni
profesor na novogoriški univerzi in znanstvenik raziskovalec. S čim sta si
nagradi zaslužila pa več v obrazložitvah njunega dela.

IZTOK ARČON

TEKSTILNA TOVARNA
OKROGLICA IZ VOLČJE
DRAGE

nološko pomembnih materialov, ukvarja se
z iskanjem rešitev za onesnaženo okolje s
težkimi kovinami. Objavil je vrsto raziskav o
katalitičnih lastnostih molekularnih sit in zeolitov, namenjenih čiščenju onesnažene vode
ali različnim sinteznim postopkom v industriji,
npr. proizvodnji biodizla. Raziskal je strukturo
cisplatina, učinkovine za zdravljenje raka, in
pokazal, da je zdravilo, ujeto v liposomu, kemijsko stabilno in ne kristalizira. V uglednih
mednarodnih znanstvenih revijah je dr. Arčon s sodelavci objavil prek sto znanstvenih
člankov. Sodeloval je tudi pri projektih ohranjanja kulturne dediščine.

Nekaterim je kriza raztrgala jadra, drugi so
znali vanje usmeriti veter. Med njimi je Tekstilna tovarna Okroglica, ki je svoja nosilna
programa- avtomobilski in kabelski - še okrepila. Podloge za avtomobilske sedeže družba
proizvaja za najbolj priznane znamke. Vgrajene so v vsak sedmi v Evropi izdelan avtomobil. Zahtevano odličnost storitev in visoko
kakovost avtomobilske industrije so uspešno

prenesli tudi v kabelski program, s katerim se
uvrščajo med pet najpomembnejših svetovnih proizvajalcev. Izolacijske trakove dobavljajo največjemu proizvajalcu kablov na svetu.
Lani je Tekstilna tovarna Okroglica skupno
prodajo, v primerjavi z letom poprej, povečala za več kot 40 odstotkov in je dosegla
18 milijonov evrov ter tako krepko presegla ambiciozno zastavljeni načrt. Družbo je
do svetovnih uspehov popeljal Evgen Kete,
ki podjetje vodi že 17 let. Tudi z ekološko
usmerjenostjo, odnosom do zaposlenih ter z
jasno začrtanimi cilji, ki predvidevajo nadaljnjo rast na podlagi lastnega znanja.

Dr. Iztok Arčon je v Sloveniji pionir uvajanja karakterizacije atomske in molekularne
strukture materialov z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo ob uporabi sinhrotronske svetlobe. Je mednarodno uveljavljen in
priznan strokovnjak za to področje. Njegov
prispevek k uvedbi sinhrotronskih merilnih
tehnik je v slovenskem prostoru ključnega
pomena. Sodeloval je pri razvoju več teh-
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Delovni obisk vlade
Republike Slovenije

Našo občino so v sredo, 30. marca obiskali dr. Patrik Vlačič, minister za
promet, prof. dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor ter ministrica za gospodarstvo, mag. Darja Radić. Glede na majhnost naše občine
smo vsekakor veseli tako visokega obiska.
Najprej so se z ministrom Vlačičem in njegovimi sodelavci na delovnem kosilu v Šempetru pri Gorici srečali župan Aleš Bucik in
podžupan Radovan Rusjan ter župan občine
Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk. Naš župan je uspel goste le pozdraviti in je že moral
odhiteti na Vogrsko, kjer sprejel prof. dr. Roka
Žarnića na zadrževalniku Vogršček.
Z Vlačičem in njegovimi sodelavci se je o investicijah in rekonstrukcijah cest, ki spadajo
pod državni resor, pogovarjal podžupan Ra-

dovan Rusjan. Govorili so o obvoznici skozi
Volčjo Drago, ki naj bi potekala od podjetja
Martex do podhoda pod železniško progo v
občini Šempeter-Vrtojba in bi rešila problem
dveh nivojskih železniških prehodov ter dveh
izven nivojskih prehodov čez železniško progo, ter o rekonstrukciji ceste od Bilj skozi Bukovico do podjetja Polident na Volčji Dragi.
Sestanek je bil konstruktiven, dogovorjen pa
je bil že tudi datum za operativni sestanek, ki
bo 19. maja potekal na občini Renče-Vogrsko. Srečali se bodo direktor DRSC-ja, mag.
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Gregor Ficko s sodelavci, v.d. generalne direktorice Direktorata za železnice in žičnice,
Nina Mauhler s sodelavci, župan občine
Renče-Vogrsko, Aleš Bucik ter župan občine
Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk.
Minister Žarnić in župan Bucik sta na zadrževalniku Vogršček govorila o zagotovitvi sredstev za prepotrebno začasno sanacijo pregrade zadrževalnika Vogršček na Vogrskem,
ki bo omogočila napolnitev zadrževalnika
do zgornje kote. S tem bo tudi omogočena
protislanska zaščita in namakanje v spodnji
Vipavski dolini, kar je nujno potrebno za nemoteni razvoj kmetijstva. Minister je tako kot
že večkrat doslej poudaril, da je obveznost
ministrstva za okolje in prostor do Vogrščka
zgolj 15%, medtem ko je v 85% za Vogršček
odgovorno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kljub temu je ministrstvo za
okolje in prostor pripravljeno financirati 50%
začasne sanacije, ki naj bi pod nekaterih ocenah stala okrog 350.000 evrov, vendar pod
pogojem, da se bodo ta sredstva priznala v
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kvoto 15% končne sanacije. Sanacija pa naj
bi bila izvedena v roku enega do dveh let, saj
je potrebno pridobiti še vso potrebno dokumentacijo in izvesti javna naročila.
V popoldanskih urah se je celotna Vlada RS
s predsednikom Borutom Pahorjem srečala
z župani, gospodarstveniki in drugimi povabljenimi gosti v dvorani hotela Perla v Novi
Gorici.
Po tem srečanju, ob 18. uri, pa nas je obiskala še ministrica za gospodarstvo mag. Darja
Radić. Ogledala si je Tekstilno tovarno Okroglica - trenutno najuspešnejše podjetje v
naši občini. Pozdravila sta jo tudi župan Aleš
Bucik in podžupan Radovan Rusjan. Ko se je
ministrica seznanila s poslovnimi uspehi tovarne Okroglica je ostalo le še malo časa za
predstavitev problema obrtnih con v naši občini, župan pa je posebej izpostavil problem
prenosa zemljišč za izgradnjo obrtne cone v
Renčah. Po končanem pogovoru je sledil še
ogled proizvodnih prostorov in proizvodnje in
že je ministrica odhitela proti Ajdovščini.
Za nami je torej naporen, a uspešen obisk.
Vladi RS in resornim ministrom smo predstavili najbolj pereče teme naše občine in
celotne Goriške. Pogovori so bili uspešni in
nedvomno bo uspešna tudi realizacija dogovorjenega.
Nataša Gorkič
Foto: Bogo Rusjan
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Otvoritev konjeniških poti
Pred dvema letoma se je porodila zamisel o ureditvi konjeniških poti.
V sodelovanju z občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica, se je
Konjeniško društvo Soča s predsednikom Jožetom Fabijanom na čelu
prijavilo na razpis LAS-a in tako začelo z uresničevanjem ideje. V drugi
polovici leta 2010 in začetku leta 2011 so se na trasi odvijala dela in konec
januarja so bile konjeniške poti nared. Pot je očiščena, utrjena, markirana, izdelan pa je tudi zemljevid z vrisanimi potmi in označenimi znamenitostmi na poti ter aktivirana je spletna stran www.konjeniskepoti.info,
kjer so na voljo vse informacije.
V soboto, 26. marca smo se s prijatelji konjeniki iz cele Slovenije in sosednje Italije zbrali
na Frlanovi kmetiji, kjer smo konjeniške poti
slovesno otvorili. Srečko Špacapan iz Vol-

čje Drage je s kočijo iz leta 1919 na štartno
črto pripeljal župana občine Miren-Kostanjevica Zlatka Martina Marušiča in podžupana Občine Renče-Vogrsko Radovana

Rusjana, kjer sta skupaj s Fabijano Medvešček, vodjo LAS, prerezala trak.
Po poteh smo jezdili dva dni. Prvi dan smo s
Frlanove kmetije krenili na pot skozi Renče,
po Gregorčičevi poti do Oševljeka in na Trstelj na kosilo. Ko so se nam tu pridružili še
Kraški konjeniki in zamejski Slovenci, je bilo v
naši koloni 72 konj. Preko vrha Trstelja smo
pot nadaljevali skozi Lipo, Temnico, Vojščico,
Sela na Krasu, Novo vas in Opatje selo do
Lokvice. Tu smo prenočili pri našem gostitelju Robertu in njegovi ženi Ani. Po veseli
noči z narodnozabavno glasbo, smo naslednjega jutra odjezdili do spomenika na Cerju.
Po skupinskim slikanju smo nadaljevali pot
skozi Renče na Vogrsko do Frlanove kmetije.
Po kosilu smo se razšli z željo po ponovnem
snidenju.
Prejezdili smo krožno, 25- kilometrsko in
glavno, 22,5 kilometra dolgo konjeniško pot.
Glavna pot poteka od Frlanove kmetije skozi
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Renče, Lokvico in Opatje selo do Nove vasi,
krožna pa poteka od Renč skozi Gradišče
nad Prvačino, Oševljek, Lipo, Temnico, Vojščico, Sela na Krasu do Nove vasi.
Na konjeniške poti vabimo poleg jezdecev
tudi vse pohodnike, tekače in kolesarje, torej
vse, ki se premikate na lastno energijo in imate radi naravo.
Majda Majnik
Konjeniško društvo Soča
Foto: Bogo Rusjan
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Tamburaši, šalamijada...

Tamburaši iz Sodražice

Čeprav renško Društvo za kulturo,
turizem in razvoj deluje šele dobro
leto, je njihova dejavnost zelo pestra in razpotegnjena čez celo leto.
18. marca so izpeljali letni občni
zbor, kjer so pregledali opravljeno
delo v minulem letu, v katerem je
bila med mnogimi zastavljenimi
nalogami najbolj odmevna in zahtevna odprtje Gregorčičeve spominske poti.

Že v marcu letošnjega leta pa so začeli intenzivno izvajati na občnem zboru potrjeni letni
program. Organizirali so nastop amaterske
gledališke skupine iz Kanala, ženskam
cele občine je bil podarjen koncert tamburaškega ansambla iz Sodražice, odprli
so razstavo o življenju Aleksandrink iz
Renč, ki je bila obogatena še s predstavo
prvačkih žena »Zgodbe iz baula« in v
začetku aprila še Šalamijado, ki postaja
že tradicionalna prireditev. Že v lanski, prvi
izvedbi te prireditve, je sodelovalo 23 proizvajalcev domačih salam, letos pa se je na
tekmovanje prijavilo že 29 salamarjev. Izdel-

ke je najprej ocenila strokovna komisija in
prvo nagrado prisodila Simonu Besednjaku iz Oševljeka, nato so salame ocenili še
obiskovalci prireditve. To je bilo sila naporno
in tudi zahtevno opravilo, saj je bila kvaliteta
izdelkov zelo izenačena, tako da so mnogi
»ocenjevalci« podlegli naporom in zadovoljno siti obtičali ob mizah in živi glasbi. Prva
nagrada občinstva pa je šla v roke Zvonka
Cotiča iz Renč. Organizatorji se zahvaljujejo
vsem sponzorjem, ki so se odzvali v lepem
številu in s tem omogočili, da je prireditev
lepo uspela.
Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan

Simon Besednjak zadovoljen s prvo nagrado po oceni strokovne komisije
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Obiskovalci so zavzeto preverjali kvaliteto salam

Salami pripravljeni za ocenjevanje

Obiskovalci zadovoljni s kvaliteto izdelkov

Obiskovalce je pozdravil tudi predsednik Krajevne skupnosti Renče Borut Zorn

Obiskovalci so kar pridno krajšali razstavljene vzorce salam
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Razstava Aleksandrinke iz Renč
Bile so izvir in vir življenja. Prenašale in povzročale so neizmerno bolečino,
ki je našla svoje opravičilo v kupljeni njivi, polni kašči in hlevu, sitih ustih
neizprosnega časa bede in pomanjkanja.

Tako se začenja vabilo in zgibanka razstave Aleksandrinke iz Renč,
katere otvoritev je bila 26.marca v
Renčah. Razstavo je zasnovala in
organizirala Stazica Zorn iz Renč,
hčerka Aleksandrinke. Pomagali so
člani Društva za kulturo, turizem
in razvoj Renče, KS Renče, oblikovno jo je realiziral Boris Blažko
iz Goriškega muzeja, strokovno vo-

denje razstave je delo etnologinje domače kraje za nakup njive, živine in hraGoriškega muzeja mag. Inge Mi- ne, za ohranitev domačije in predvsem da so
nahranile lačna usta otrok.
klavčič Brezigar.
Otvoritev razstave je spremljal kulturni program, ki so ga izpolnile članice Društva
žena iz Prvačine s predstavitvijo oblek in
zgodb aleksandrink »Moda iz baula«. To
je bila bogata predstavitev posebnih žena
aleksandrink, ki so svojo mladost razdajale v
Egiptu za denar, ki so ga pridno pošiljale v
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Slavnostna govornica je bila mag. Darinka
Kozinc, ki je zgoščeno in doživeto opisala
vzroke in posledice življenja aleksandrink v
naših krajih in del zgodovine, ki jo odstiramo
zadnja leta.
Mag.Inga Miklavčič Brezigar je zapisala: »Življenje piše razne zgodbe in prav vsaka je
posebna. Vse skupaj pa se zlagajo v mozaik

iz krajevnih skupnosti
nekega časa in oblikujejo kolektivni spomin,
ki sestavlja našo identiteto«.
Stazica Zorn je s svojo vztrajnostjo in voljo
veliko teh zgodb zbrala in nastala je dragocena zbirka v mozaiku zgodovine Renč, kjer se
prepletajo srečne, žalostne in tragične zgodbe naših non in nonotov predvsem v času
med obema vojnama.

Z razstavo je prikazana tudi posebna vloga
žensk pri ohranjanju zemlje in domačij naroda, ki ga je v času med obema vojnama tlačil
fašizem.
Zgodbe niso zaključene in prav gotovo je
še v mnogih predalih naših staršev, nonotov
in non zapisana prednica aleksandrinka, ki ji
dajmo mesto v dragoceni zbirki Aleksandrin-
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ke iz Renč.
Stazica Zorn bo vašega klica vesela.
Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan
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Razstava v Štarancanu
Amaterske likovne umetnice iz Renč in okolice
so razstavljale v pobratenem Štarancanu od 5.do
21.marca. Razstavo je
pripravila likovna sekcija
Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče skupaj z občinsko upravo iz
Štaranzana in Krajevno
skupnostjo Renče. Razstavljale so v večnamenski
dvorani »Alberto Delbianco«.

Na svoji prvi skupinski razstavi v
pobratenem Štarancanu so se
umetnice predstavile z deli, ki obsegajo tri teme. Prva tema zajema
motive iz Renč in okolice, v drugi
so zajeti motivi iz Naravnega parka Isola della Cona in izliva Soče v
Jadransko morje, ki tvorita del štarancanske občine. Tretji motiv je
posvečen Dnevu žena - 8. marcu
in zajema upodobitve rož.
Razstavo sta postavili mentorica
Jana Dolenc in gonilna sila slikarske skupine Hema Jakin.
Na otvoritvi so nas spremljali pevci iz Renč, ki so del moškega pevskega zbora PROVOX in njihove
doživeto in ubrano zapete pesmi
so bile kulturni okvir izredno lepo
predstavljene in obiskane razstave.
Prav je, da imenujemo slikarke,
ki so po dolgih letih razdajanja in
obveznosti našle čas zase in za
izražanje lastne umetniške duše.
To so: Alenka Gregorič, Anamarija Metlikovec, Boža
Skočir, Hema Jakin, Ida Kociančič, Ines Stubelj, Irena

Upokojenci iz Renč v Brkinih

Aktivni renški upokojenci
so se sredi marca udeležili
spomladanskega društvenega izleta.
Pot jih je popeljala v Brkine, kjer
so imeli na kmetiji Biščak pokušino domačih prideljkov, kjer je
prednjačil, poleg jabolk, brkinski

“češpovec”. Obiskali so tudi prenovljen grad Prem. Nato so pot
nadaljevali v sosednjo Hrvaško,
na Trsat in v Opatijo, zaključek
pa je potekal v domači gostilni
v Hrastovljah v prav prijetnem
vzdušju s pesmijo ob spremstvu
harmonike.
Boris Arčon
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Komar, Lidija Gruntar, Ljubica Milost, Majda Klančič,
Marica Kobal, Marinka Grohar-Gatnik, Nada Bric, Nadja Širok, Nevenka Faganeli,
Severina Rijavec, Sonja Lipušček, Stazica Zorn, Verena Novak, Zdravka Komic in
Zmaga Prošt.
Zaželimo jim še dobrih razstav in še več umetniških
inspiracij.
Katjuša Žigon

iz krajevnih skupnosti
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Ko zadiši po kavi

Predsednica DU Bukovica-Volčja Draga Renata Tischer je podalo poročilo o aktivnostih društva

Kavni mlinčki Anice Gregorič iz Vogrskega

Na občnem zboru 18. marca smo obravnavali delo, ki smo ga opravili v lanskem letu. Podali smo finančno poročilo za leto 2010 in plan dela za leto
2011. Poročilo nadzornega odbora in sprejeli spremembe v aktih društva.
Zadovoljni in polni novega elana bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu.

hale naše none.
Ob pesmi »Naša mati kuha kafe…,« so našemu muzikantu Frankotu prsti veselo poplesavali po tipkah njegove harmonike.
Dobra večerja, kava in krofi ter obilo smeha
in veselja so nam dali vedeti, da smo preživeli še en lep večer skupaj. Želimo si še
takšnih – zares!

Program je nadaljeval tudi naš mešani pevski
zbor, ki je končno dobil svoje ime, in sicer
Mešani pevski zbor KLASJE Bukovica in
Volčja Draga. Vemo, da je ob upokojitvi potrebna še vedno aktivnost duha. Treba je res
samo malo poguma in pa iskrena želja, da
bi nekaj naredili za svojo dušo in si polepšali
ure, ko ne vemo kam in kako. Kar slišiš, pozabiš, kar vidiš, si zapomniš. In če nekje aktivno
sodeluješ, tisto tudi znaš.
Naše žene, združene v krožku kvačkanja,
bogatijo svojo dobro voljo in znanje, zato
zadovoljno pokažejo delček tistega, ki jih bogati in pritegne k vsaki uri kvačkanja. Marta
Abram je duša krožka. Zadovoljne so pokazale svoja dela in jih tudi primerno aranžirale.
Pika na i pa je bila razstava kavnih mlinčkov
Anice Gregorič iz Vogrskega. Ta naš večer
je bil res nekaj posebnega. Njene izjemno
lepe in bogate kavne mlinčke smo si ogledali
od blizu in Anica je rade volje povedala razne

dogodke in sporočila o vsakem posebej.
Pripravljeno ognjišče in peka surove kave v
»brštolinu« je pričarala vonj po starem, omamno dišečem »kafetu«, ki so ga pekle in ku-

Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

Pevski zbor DU se vedno bolj uveljavlja

Dobra udeležba članov društva
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Spopad z novo tehnologijo

Branko Čevdek in Miran Pahor vsak pred eno izmed svojih
razstavljenih fotografij.

Novembra lani je Pokrajinska zveza društev upokojencev severne
Primorske povabila člane upokojenskih društev, ki so ljubitelji fotografiranja, na celodnevni tečaj
digitalne fotografije. Iz občine Renče-Vogrsko se je tako prijavilo pet
amaterskih navdušencev.

Tečaj je organiziralo v svojih prostorih DU
Solkan, ki na tem področju dosega že kar zavidljive uspehe, saj je bilo nekaj njihovih del na
ogled tudi na lanskoletnem Festivalu za tretje
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Celodnevni tečaj s teoretičnim in praktičnim delom je bil za nas pri 50+ kar malo zahteven,
zlasti za tiste, ki smo v tem pravzaprav bolj na
začetku. Informacij – zelo koristnih - ogromno,
novih izrazov preveč, fotoaparati in njihovi lastniki, vsak posebej zgodba zase, vprašanj
nešteto. Vsak od udeležencev je gotovo izvedel nekaj novega in uporabnega, koliko bomo
znali to prenesti v prakso, pa je odvisno od nas
samih, saj so nam razložili, da zna dober fotograf tudi s povprečnim aparatom ujeti dober
posnetek, slab pa niti z najboljšim aparatom
dobrega. To se pravi, da je vse odvisno od
nas in vaje. Takrat smo se domenili da bomo
do 10. marca poslali po nekaj pomladanskih
posnetkov za razstavo, vendar pomladi do
takrat kar ni hotelo biti. Zato se je Jožef Bitežnik iz Solkana, fotografski navdušenec in
odgovoren za »tehnično kulturo«, kamor spada tudi fotografija, odločil, da naj vsak pošlje
po nekaj posnetkov različnih tematik, potem

pa jih bodo nekaj izbrali. Razstava fotografij
je bila postavljena ob zboru članov Pokrajinske zveze DU severne Primorske, 23. marca
v prostorih DU Solkan, v petek 25. marca pa
smo bili povabljeni na ogled tudi vsi, ki smo
prispevali posnetke za razstavo. Štirideset fotografij je prispevalo štirinajst članov iz osmih
društev upokojencev. Tako so bile razstavljene
tudi fotografije, ki so jih posneli Miran Pahor
iz DU Renče, Anamarija Brankovič, Branko
Čevdek in Albinca Pisk iz DU Bukovica-Volčja
Draga. Na tem srečanju smo se dogovorili tudi
o ustanovitvi fotografske sekcije pri Pokrajinski
zvezi DU in tako upamo na še dodatna izobraževanja na tem področju ter vabimo vse člane
DU, ljubitelje fotografije, ki bi radi razširili svoje
znanje tudi na področje oblikovanja fotografij z
računalniškimi programi, da se nam pridružijo
oz. sporočijo to željo v svoja DU.
Z Jožefom Bitežnikom se dogovarjamo, da bi
ob našem občinskem prazniku 26. aprila oz.
že nekaj dni prej to razstavo prikazali tudi v KD
v Bukovici in upamo, da nam bo to tudi uspelo.
Albinca Pisk
Foto: Albinca Pisk

Primorska
poje in mešani
pevski zbor
»Klasje« tudi!
Februarja lani je nekaj ljubiteljev
petja v Bukovici in Volčji Dragi
poskusilo obuditi zanimanje za
zborovsko glasbo med sovaščani.
Naloga ni bila prav lahka; navdušiti
za zbor čim več ljudi, poiskati zborovodjo, ki bo pripravljen za delo z
večinoma začetniki, najti pravo pot
za umestitev zbora, saj je praktično
nemogoče zbor najprej ustanoviti
in potem iskati člane.

Tako je zbor začel delovati pod okriljem Društva
upokojencev Bukovica-Volčja Draga. Stopničko za stopničko smo premagovali (in še vedno
premagujemo) težave pod vodstvom naše zagnane in zahtevne mlade pevovodje Patricije
Nemec. Iz vaje v vajo nas še vedno opozarja:
»dihaj s prepono, odpiraj usta, odpiraj grlo, pazi
na ritem, pazi na izgovorjavo, glej moje roke…«,
in korak za korakom nas je popeljala iz nastopa
v nastop, od prvih težav s tremo, ko nas glas
kar ni hotel ubogati in so bila kolena, ko smo
stali na odru, čudno mehka, do bolj sprošče-

Pevski zbor

nega in pogumnega nastopanja. Vse nas je
konec leta presenetila z napovedjo, da se zbor
prijavi na revijo »Primorska poje«. S tem nam
je pokazala, da nam zaupa in da dobro napredujemo. Člani zbora smo se v januarju odločili
tudi o imenu zbora in sedaj je to Mešani pevski
zbor »Klasje« Bukovica-Volčja Draga. S tem nazivom smo se predstavili tudi 4. marca na reviji
»Primorska poje« na Dobrovem v Brdih, kjer je
tisti večer nastopilo še pet zborov: Ženski PZ
DU Večernica iz Ajdovščine, Moški PZ Marko
Filej iz Gorice (I), Oktet Vrh iz Branika, Moški PZ
Valentin Vodnik iz Doline pri Trstu in Mešani PZ
Postojna.
Kljub temu, da je bila trema spet prisotna v vsej
svoji veličini, smo nastop uspešno izpeljali. Z
nastopom smo bili zadovoljni pevci, pohvalila
nas je naša pevovodja Patricija, dobro popotnico za naprej pa nam je namenil tudi predsednik
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Zveze pevskih zborov Primorske Anton Baloh,
ki je naš nastop ocenil kot uspešen in dejal »…
da je Klasje sicer še malo zeleno, vendar je na
dobri poti, da dozori…..« .
Na letošnjo revijo »Primorska poje« se je prijavilo okoli 240 zborov s skupaj 7000 pevci,
naš zbor pa je eden od devetih, ki na tej reviji
nastopajo prvič.
Trenutno deluje zbor še v kulturni sekciji društva upokojencev, čedalje bolj pa razmišljamo
o uradni registraciji kot samostojni zbor. S tem
bi radi pritegnili k sodelovanju tudi mlajše člane
naše krajevne skupnosti pa tudi iz sosednjih
krajev. Zato prav lepo vabljeni vsi, ki vas petje
veseli in imate ob četrtkih zvečer dve uri časa
zase in za prijatelje, ki radi pojemo.
Albinca Pisk
Foto: Anamarija Brankovič
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Poklon pomladi in zadnji glasbeni pozdrav pred Splitom

Pihalni orkester Vogrsko priredil
spomladanski koncert na Dvorcu Vogrsko
V nedeljo, 27. marca, je Pihalni
orkester Vogrsko navdušil zbrano
občinstvo z odlično pripravljenostjo pred odhodom na 2. mednarodni festival amaterskih pihalnih
godb »Mitteleuropa Blasmusikfest
2011«, ki se bo od 14. do 17. aprila
2011 odvijal v Splitu.

Spomladanski koncert Pihalnega orkestra
Vogrsko postaja v domači vasi vse bolj priljubljen glasbeni dogodek v mesecu marcu. Je
pravzaprav pozdrav prebujajoči pomladi, namenjen pa je predvsem dekletom, ženam in
mamam, ki v mesecu marcu slavijo kar dva
posebna praznika. Hkrati je to tudi odlična
priložnost, da se orkester predstavi z novim
repertoarjem.
Nove skladbe in želja, da bi se na tekmovanju
kar čim bolje odrezali, so gnale člane Pihalnega orkestra Vogrsko, da so v zadnji mesecih
zavihali rokave in pridno vadili nov program

tudi po trikrat na teden. V prvem delu koncerta so tako predstavili tri skladbe – uvodno
skladbo Musical Haiku #14, obvezno tekmovalno skladbo A Klezmer Karnival in skladbo
po izbiri Seagate Overture. Z njimi se bodo
aprila pomerili na festivalu v Splitu. Osrednji
del koncerta je bil namenjen glasbenemu
pomladku. S solističnimi nastopi so se ob klavirski spremljavi Valentine Saksida Gregorič
predstavili klarinetistka Meta Vodopivec, flavtistka Nika Gregorič, basist Matjaž Zorn ter
kvartet trobilcev Godbeniške šole Vogrsko v
sestavi Matjaž Zorn, Martin Petrovčič, Tilen
Puc in Jakob Kavčič. V zadnjem delu koncerta je bilo poslušalcem premierno postreženo
s skladbama Encanto in Border Zone ter z
nekoliko bolj zabavnim programom. Glasbeni večer se je zaključil z druženjem ob dobri
vinski kapljici, pršutu in pecivu podeželskih
žena, ob izhodu pa je bila vsem ženskam poklonjena pomladanska roža.
Člane Pihalnega orkestra Vogrsko in njihovega dolgoletnega dirigenta Tomaža Škam-

perleta sedaj čakajo še zadnje priprave za
aprilsko gostovanje na Hrvaškem.
Klara Šuligoj
Foto: Tina Saksida

PIHALNI ORKESTER VOGRSKO
ODHAJA NA MEDNARODNO
TEKMOVANJE
Pihalni orkester Vogrsko se bo v času od
14. – 17. aprila udeležil mednarodnega
tekmovanja v Splitu (Hr). V času, ko bo
Občinski list že v vsaki hiši naše občine, bodo
rezultati tekmovanja že znani. Za sedaj pa vam
lahko povemo le to, da smo se na tekmovanje
prijavili, ker je tekmovanje mednarodno, saj
bodo na njem sodelovali orkestri iz Hrvaške,
Nemčije, Avstrije, Danske in Slovenije. Kako
smo se odrezali ter naše vtise iz štiridnevnega gostovanja, vam sporočimo v naslednjem
Občinskem listu.
Pihalni orkester Vogrsko

Koncert mladih godbenikov na Vogrskem
Vogrsko je kraj, kjer je glasba doma
- temu lahko s ponosom pritrdimo.
Glasba, ki že vrsto let prehaja iz
roda v rod je tudi v petek, 18. marca
zazvenela v vsej svoji polnosti.
Šolski pihalni orkester Vogrsko je namreč
pripravil koncert, posvečen prazniku žena in
bližajočemu se materinskemu dnevu. Tina
Saksida in Nuša Hvalica sta vodili program,
v katerem so se, ob sodelovanju korepetitorke Valentine Gregorič Saksida, posamično
predstavili prisrčni mladi godbeniki. Prijetne
misli in besede je polepšal tudi nastop šolskega pihalnega orkestra, ki je vsem navzočim
dokazal, da mladi svojo energijo usmerjajo

na pravo pot, ki vodi v prijateljstvo in veselje.
Velika zahvala za to gre tudi učiteljem in učiteljicam Godbeniške šole Vogrsko, ki mladini
nesebično podajajo znanje in na tak način
krepijo kulturno dogajanje. Šolski pihalni orkester pod vodstvom vedno nasmejanega
Tomaža Škamperleta uspešno napreduje in
razveseljuje vas in okolico. Temu je pritrdila
tudi predsednica krajevne skupnosti Vogrsko - Katarina Valič, katera je mladim godbenikom izrekla zahvalo za lepo pripravljen
koncert ter jih opogumila za nadaljnje delo.
Veliko truda in vaj je bilo vloženih predvsem
v zadnjih mesecih, saj se orkester pripravlja
na Državno tekmovanje mladinskih pihalnih
orkestrov, ki bo 9. aprila v Ljubljani. Tekmo-

vanje predstavlja velik izziv in hkrati tudi priložnost za odpiranje novih poti v neskončen
svet glasbe.
Tina Saksida
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Pet generacij v eni družini

Iz leve: Anitin sin Tadej, Mirkina hči Anita, njena hči Mirka, najstarejša gospa Angela in najmlajša Ema.

Družina je neprecenljiva vrednota, je korenina iz katere se dviga drevo,
ki nam s svojimi vejami ponuja toplo zavetje, ljubezen in tisto vse, kar
otrok potrebuje, da se oblikuje v dobrega človeka.
Vrednote, izkušnje, vedenja, ki se prepletajo
med generacijami, trdnost družinskih vezi
pomenijo moč, ki zmore premagati vsako
oviro. Ema je peta generacija družine, ki vam
jo bomo predstavili zato, ker mislimo, da

ima Ema posebno srečo. Poleg njene mamice Petre in očka Tadeja Miklavčiča ji pozornost in ljubezen namenjajo dve noni štiri
pranone in prapranona Angela.To je družina, katere člani živijo in izhajajo vsi iz Renč.

Prapranona Angela Sulič se je poročila z devetnajstimi leti in rodila hčer Rožico . Vojna
ji je kmalu vzela moža, a ji je usoda namenila
Albina, s katerim si je ustvarila novo življenje.
Rodili so se jima trije otroci: sin Žarko in hčerki Mirka in Nevenka.
Kljub življenju, ki Angele ni božalo, je gospa čila, čistih misli in družini sina Žarka, s
katero živi v Oševljeku, še vedno v pomoč.
Avgusta bo dopolnila spoštljivih 90 let. Življenja se veseli, saj ji je kljub številnim preizkušnjam poklonilo veliko. Ponosna je na
svojo družino, na svoje štiri otroke, sedem
vnukov, devet pravnukov in prapravnukinjo
Emo, ki se v njenem objemu počuti varno.
Pet generacij ene družine, kjer so eden
drugemu v pomoč in veselje, kjer lahko že
uvela dlan boža lice otroka, ki ima še celo
življenje pred seboj.
Družinam Sulič, Kristančič in Miklavčič želimo veliko skupnih trenutkov, prapranoni Angeli še veliko zdravih let, mali Emi pa dolgo
in srečno življenje.
Pet generacij ene družine: najstarejša gospa
Angela, njena hči Mirka, Mirkina hči Anita,
Anitin sin Tadej in najmlajša Ema.
Alenka Gregorič

Mladi šolarji vabljeni k Malemu oratoriju
Renški Župnijski pastoralni svet je
v letošnjem letu pričel z nekaterimi novimi aktivnostmi. Župnijska
Karitas Renče uspešno in pohvalno
deluje že vrsto let, nova pa so srečanja Malega oratorija.
Mladi – otroci, ki jih seveda lahko spremljajo
starši, se dobijo enkrat mesečno, ob sobotah
v župnišču v Renčah, na prijetnem druženju.
Tam veselo prepevajo, si ogledajo risanko,
namen in cilj vsakokratnega srečanja je, da
se nekaj poučnega in koristnega naučijo. Na
koncu se seveda še malo posladkajo, za kar
poskrbijo pridne roke članic Karitas-a.

V marcu so se dobili dvakrat, ker so izdelovali
spominke, ki so jih podarili staršem ob starševskem dnevu.
25. marec, ki je na splošno znan bolj kot materinski dan, so poimenovali starševski dan,
dan ko se zahvalimo mamam in očetom za
vso njihovo skrb in dobroto in dan, ko se nekateri spominjajo svojih že pokojnih staršev.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2011

Ta dan so med sveto mašo sodelovali birmanci, na koncu pa so nastopili najmlajši.
Svojim staršem in starim staršem so zapeli in
recitirali nekaj pesmic, za tem so še vsem prisotnim razdelili že prej omenjene spominke,
ki so jih sami izdelovali.
MR
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Pustno rajanje Pihalnega orkestra Vogrsko

Na pustno soboto smo se člani Pihalnega orkestra Vogrsko udeležili
pustne povorke v Šempetru in nadaljevali s preganjanjem zime po
Vogrskem.

Pustni torek je letos prišel malo kasneje, a
se zima, kljub sončnemu vremenu, ni hotela
posloviti. Najbrž tudi ona ve, da jo ima pravico pregnati le pust. Da bi pust svojo nalogo
kar se da dobro opravil, smo se mu odločili
pomagati tudi muzikanti Pihalnega orkestra
Vogrsko.

Že tedne prej smo se zbrali ter vložili nekaj
dobre volje in energije v pripravo skupinske
maske. Letos smo se prelevili v ptičja strašila
in tako, upamo da uspešno, pregnali ne le ptiče, ampak tudi zimo. Da pa med vsemi strašili ne bi bilo zmešnjave, je poskrbel dirigent
Tomaž Škamperle v vlogi kmeta - ki je vile
tokrat uporabil kot dirigentsko palico. V Šempetru smo, tako kot že prejšnja leta, otvorili
pustno povorko. Ker je bilo letos čudovito
vreme, smo nadaljevali s pustnim rajanjem
po Vogrskem. Razveselili smo domačine
najprej po Britofu. V nedeljo smo že zjutraj

nadaljevali naše pustovanje po Dombravi,
popoldne pa po Brjah in Jazbinah.
Pustno rajanje smo zaključili v sredo s pokopom pusta na Trnovem in tako pospravili
pustne maske v omare.
Radi bi se zahvalili vsem, ki ste odprli vrata
svojih domov in nas veseli sprejeli. Zbrana
sredstva bomo namenili za stroške pri udeležbi na mednarodnem festivalu, ki bo potekal v Splitu od 14. do 17. aprila 2011.
Nuša Hvalica
Foto: Jasna Živec in Nuša Hvalica

Vogrinski fantje so pregnali zimo!
Mitja Žižmond, Žiga Marvin, Jani Fornazarič,
Jani Gregorič, Matic Gregorič, Nejc Gorjan in
Klemen Jarc so s skupnimi močmi oblikovali
pustni voz, ki je na fotografiji. V lanskem letu
so nas obiskali kot ujetniki, ki jih je v kletki
vozil traktor. Letos pa so fantje, preoblečeni
v predstavnike cerkve, zopet prevozili vas s
traktorjem, za katerim je bila vprežena priko-

lica, oblikovana v lepo cerkev. Prijeten zvok
zvona iz zvonika te cerkve se je širil po vogrinskih gričih. Zagotovo lahko rečemo, da
jim je uspelo pregnati zimo, saj so iz zemlje
že pokukale prve cvetlice in popestrile naše
travnike.
Špela Saksida

Mesec marec je mesec, ko se narava
prebuja iz zimskega sna. Letošnji 8.
marec je bil dan, ko smo praznovali dan žena, po vaseh pa so se tega
dne sprehajale tudi pustne šeme.
Tudi na Vogrskem smo se razveselil pustnih
šem, še posebej vogrinskih fantov, ki so obiskali celo vas. Svoje najstniške energije so
usmerili v pripravo dveh pustnih vozov, ki
sta Vogrine obiskala po njihovih domovih.
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Utrinki iz PŠ Vogrsko
Pust:

Pustno oblečeni šolarji, otroci iz vrtca in strokovne delavke smo se pokazali vaščanom, ki so nas presenetili s sladkarijami.

Knjige:
Vsakemu šolarju je gospod Goran Miškulin podaril knjigo s pravljicami o gozdu, ker je letošnje leto
posvečeno gozdovom.

Sportni dan
Na Črnem Vrhu nad Idrijo smo preživeli čudovito zimsko dopoldne.

Mamicam:

Kurenti
Dan pred pustom so nas obiskali čisto pravi kurenti. Pogostili smo jih s sveže pečenimi miškami.
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Stockholm, 1. februar – 5. februar 2011
V letošnjem letu se je Osnovna šola
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
vključila v projekt Comenius s šolami iz Velike Britanije, Bolgarije,
Švedske, Španije in Francije.
Članice projekta delujemo pod geslom »Evropa v gibanju« oziroma
»Europe on the move«.
Projekt traja dve leti in vključuje izmenjave učencev iz različnih držav.
In tukaj se začne naša dogodivščina! Najprej
smo si učenci 8. in 9. razreda vseh držav
vsak na svoji šoli ogledali film Supersize me
ter o njem v angleščini napisali svoje mnenje. Nato smo imeli intervju z učiteljicami in
nazadnje še pogovor z ravnateljem. Po vsaki nalogi je bilo nekaj učencev izločenih, na
koncu pa nas je ostalo osem, ki smo bili izbrani za obisk Švedske. Tako smo naslednjih
nekaj tednov pripravljali predstavitve in delali
raziskave o načinu življenja mladih v Sloveniji.
Navsezadnje je le prišel dan odhoda. Že sredi noči smo se s tremi učiteljicami spremljevalkami odpeljali na letališče v Benetke in od
tam preko Münchna v Stockholm.
Za večino izmed nas je bil to prvi polet z letalom. V Stockholmu smo se sredi mesta srečali z gostitelji in učenci iz drugih držav. Takoj
je bilo med nami vzpostavljeno prijateljstvo
in želja po sodelovanju.
Naslednja dva dneva smo preživeli v ustvar-

jalnem druženju – v šolskem času smo skupaj z drugimi učenci delali na raziskovalnih
nalogah, ki obravnavajo način življenja mladih v različnih državah. Spoznali smo njihovo
šolo in vsaj malo tudi način učenja in poučevanja. Vse je precej drugače. Njihova šola

je odlično opremljena za opravljanje praktičnega pouka, odnosi so veliko bolj sproščeni,
učenci pa so vajeni bolj samostojnega in
ustvarjalnega dela.
Pri enaki starosti kot mi so tudi veliko bolj samostojni in odgovorni.
Učenci smo bivali pri družinah gostiteljicah,
kjer so nas zelo prijazno sprejeli in upam, da
jim bomo gostoljubje lahko čim prej vrnili.
Maja namreč pridejo v Renče. Zagotovo jim
ne bomo mogli ponuditi tega, kar nudi kulturna metropola, se bomo pa, upam, potrudili,
da jim bomo ponudili prijaznost in gostoljubje. S samo opremo šole jih skoraj gotovo
ne bomo mogli navdušiti, ima pa naš mali
kraj druge in drugačne čare, s katerimi bomo
gotovo navdušili goste iz Bolgarije, Francije,
Švedske, Španije in Velike Britanije.
Učenka: Lala Frančeškin
Foto: Nataša Prinčič
Koordinatorka projekta: Nataša Prinčič
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Krajevna kulturna prireditev
Ob 18. uri je v dvorani potekala kulturna prireditev, na kateri sta nastopila otroški in mladinski pevski zbor
pod vodstvom Nataše Domazet, ob
instrumentalni spremljavi mladih
glasbenih talentov naše šole.

Posebno pozornost so vzbudili učenci, ki so
zaigrali na bumbase – instrumente, ki so jih
s pomočjo pridnih rok svojih očetov in nonotov naredili doma sami. Štirje raperji so predstavili lastno besedilo, ki govori o tem, da je
življenje lepo, če iščeš dobre stvari. Največji
aplavz sta poželi drugošolki, ki sta brezhibno in z občutkom zrecitirali Prešernovega
Povodnega moža. Prireditev se je zaključila s
plesno točko.
Barbara Brezigar
Foto: Kulturni praznik

Je kdo že kje srečal pomlad?
Kot nam že sam naslov pove, se je v
četrtek, 24. marca, v dvorani v Renčah odvijal čisto poseben dogodek.
Otroci vrtca Renče in Bukovica so
združili moči ter skupaj uprizorili
pravi lov za izgubljeno pomladjo.

Rdeča nit prireditve v počastitev prvemu
pomladnemu dnevu se je prepletala okrog
male, zvedave, na trenutke že malo nagajive
deklice Maje (uprizorila jo je ena izmed vzgojiteljic), ki je želela izvedeti, kaj je to pomlad in
kje bi jo lahko našla. Na svojem popotovanju
je srečala kopico živali (račko, gosko, žabo),
pa tudi nekaj zanimivih stvari, kot so npr. raketa, robot, žogica itd., ki so ji vsaka na svoj
način preko otroškega živ-žava, obarvanega
s petjem, plesom ter recitiranjem pomagale
priti bliže odgovoru, kaj in kje pomlad je. Pri
izvedbi prireditve so enkratnemu kolektivu
vzgojiteljic, poleg najmlajših nastopajočih,
pomagali še: KS Renče, ki je prijazno odstopila dvorano za naše popoldansko pomladno
rajanje, šolska glasbena pedagoginja, nekaj
osnovnošolcev, nepogrešljiva hišnika, g. Božič z ozvočenjem ter še mnogi drugi, ki so
kakorkoli pripomogli, da je bil popoldan zares
čaroben.
V očeh številnega občinstva, ki je z navdušenjem spremljalo vsak naš gib na odru, pa
smo zažareli kot prvi pomladni žarki, zažvrgoleli kot ptice pevke v prvih pomladnih melodijah, zacveteli kot prvo pomladansko cvetje …
Torej smo za njihove oči in ušesa v tistem trenutku skrivnostni dar narave, skrita pomlad,
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Kurenti v naši občini
Na pustni ponedeljek 7. marca so
med nas prišli kurenti. Pripeljali
so se iz Prekmurja in so člani KD
Sobentici. Obiskali so šolo na Vogrskem, v Bukovici in v Renčah.
Njihov prihod je bil prav posebno doživetje za
mlade šolarje, saj so jih nekateri prvič videli
v živo. Nekateri otroci so se jih celo bali, saj
so prišli ven iz šole šele, ko so si sneli maske.
Seveda so se nato z njimi spoprijateljili in se
veselo slikali. Najmlajši iz vrtca so jih gledali
samo od daleč, čeprav so bili nekateri zelo
pogumni in so jih želeli celo pobožati.
Obleke ki jih kurenti nosijo na sebi, tehtajo od
40 kg pa do 60 kg, odvisno od teže zvoncev.
Obisk kurentov je finančno podprla Občina
Renče-Vogrsko, katere glavni namen je spoznavanje naše bogate slovenske kulturne
dediščine.
Radovan Rusjan
Foto: Majda Rusjan

Zdrav življenjski slog na OŠ Renče

Več gibanja in zabave

Za čim več gibanja otrok in njihovo spoznavanje različnih športov smo
na osnovni šoli Renče v letošnjem šolskem letu začeli z novim športnim
evropskim projektom Zdrav življenjski slog. Program vodi profesor športne vzgoje Goran Sivec, vanj pa so vključeni učenci od 1. do 9. razreda.
Izvajali ga bomo do leta 2013.
Učenci so po razredih razdeljeni v skupine
in vsaka skupina vadi dvakrat tedensko v
popoldanskem času. V okviru omenjenega
projekta bomo nekatere športne dejavnosti
izvajali tudi ob sobotah in med počitnicami.
Tako so se učenci prvega triletja med božično-novoletnimi počitnicami že sankali v

Črnem Vrhu, učenci od četrtega od šestega
razreda pa so plavali v bazenu v Ajdovščini,
medtem ko smo bili „ta veliki“ na bowlingu v
Magma centru v Novi Gorici.
Učenci so s temi dejavnostmi zadovoljni in
jih želijo ob prostih dnevih še ponoviti. Zato
za zimske počitnice načrtujemo kotalkanje,

škuljado in balinanje.
Nekaj učencev iz prve triade pa nam je povedalo, da je program zelo zabaven in ga radi
obiskujejo.
Učiteljica športne vzgoje Bogdana Sivec,
ki je program za letošnje šolsko leto ob pomoči gospe Jelice Turel tudi sestavila, ne
skriva veselja nad pozitivnim odzivom učencev in njihovih staršev. Po besedah učitelja
Gorana Sivca je projekt Zdrav življenjski slog
zastavljen tako, da imajo vsi učenci dodatni
uri športne vzgoje na teden ter še dodatne
aktivnosti med počitnicami in ob sobotah.
„To vsekakor pripomore k boljšemu in bolj
zdravemu preživljanju njihovega prostega
časa,“ poudarja še učitelj Sivec.
Učenci, ki smo s programom zelo zadovoljni,
upamo, da bo projekt trajal čim dlje.
Tajda Pregelj, 8.b
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Prvo tekmovanje

Letošnjega marca se je na kotalkališču v Renčah odvijala svečana podelitev za pokal Slovenije 2010. Predstavniki
Zveze kotalkarskih športov Slovenije so najprej podelili priznanja ZKŠS za tekmovalne dosežke v letu 2010, ki
so jih dobili:

Ana Turel in Jan Kerševan v kategoriji športnih parov ter članici
Lucija Mlinarič (vsi KK Renče) in
Nika Arčon (KUK Nova Gorica).
Za Pokal Slovenije tekmujejo kotalkarji, ki se še ne udeležujejo
evropskih in svetovnih prvenstev.
Večino najvišjih mest so osvojili
primorski športniki, od tega so si
devet odličij prislužili renški kotalkarji, štiri zlata (Žanet Skomina,
Ivana Štrukelj, Vanessa Šuligoj,
Jessica Marka), tri srebrna (Matija Makovec, Urška Furlani, Lana
Pregelj) in dve bronasti (Matej
Ožbot, Neža Petrovčič).
V kotalkarskem klubu Renče tudi
so tudi v letošnjem letu že zakorakali v novo tekmovalno sezono.

Škulje

Lansko leto v avgustu, ko
smo se srečali člani društev upokojencev iz vseh
treh krajevnih skupnosti v
Bukovici, smo med športnimi panogami imeli
tudi skupine, ki igrajo na
»škulje«.

V renški kotalkarski dvorani so
se zvrstila že tri tekmovanja. 12.
marca obvezni liki, 26. marca pokal Račk in 9. ter 10. aprila pokal
Renč.

Te so posebnost naših krajev. VoOrganizatorji so zadovoljni z udeležbo na tekmovanjih, posebej grsko in Renče imajo ekipe, da se
na pokalu račk, katerega kvaliteta jim lahko priklonimo, v Bukovici
in Volčji Dragi do tedaj te panoge
se iz leta v leto dviguje.
sploh ni bilo. In glej ga zlomka –
MR »fantje« upokojenci so se na »en,
dva, tri« združili v ekipo, ki vestno
trenira dvakrat tedensko.
V jesenskem času so si uredili
igrišče za kulturnim domom, v
zimskem času pa trenirajo v kulturnem domu. 9. januarja so se
udeležili tekmovanja za pokal Slovenije v trojkah v Renčah in 19.
marca prvenstva za pokal Slovenije – posamezniki.
Želimo jim obilo dobre volje, treningov in nastopov, obenem potrebujemo nove člane, da se jim
pridružijo.
Renata Tischer
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Na kotalkališču v Renčah se je odvila druga
tekma za Pokal Slovenije

Domača igralca iz Renč, Kokelj Simon in Rusjan Radovan, sta po dveh turnirjih praktično izenačena na
prvih dveh mestih in s podobno formo ter odigranimi
tekmami postajata glavna kandidata za osvojitev prvega pokala Slovenije.
Ker pa so razlike med najboljšimi
minimalne, bo v boju za končno
zmago še zelo napeto in zanimivo, trenutno pa so najbližji zasle-

dovalci Boris Brezar, Šolar Darko,
Janez Košir, Jože Varl, Milovan
Gregorič, itd... Druga dva turnirja,
ki štejeta v skupni seštevek za

pokal Slovenije, bosta odigrana
v nedeljo, 15. maja v Radovljici
(posamezno) in v Šenčurju na
soboto, 25. junija (ekipno) na dan
državnosti, kjer bomo že lahko
razglasili najboljše posameznike
in ekipe v pokalnem tekmovanju.
Rezultati druge tekme za pokal
Slovenije:
1.) Kokelj Simon - Renče
2.) Varl Jože - Radovljica
3.) Gregorič Milovan - Vogrsko
4.) Rusjan Radovan - Goletrji
Če se vrnemo k drugemu turnirju za pokal SLO v Renčah, lahko
samo pohvalimo organizacijo
in celotno izvedbo tekmovanja
s strani prizadevnih članov ŠD
ŠKULJA iz Renč, kjer je potrebno izpostaviti široko članstvo in
pomoč, glede na videno pa pri

vodenju tekmovanja izstopata
predvsem Klavdij Turel in Radovan Rusjan z urejeno zapisnikarsko mizo, pod taktirko mlade in
zagnane Maje Turel s pomočjo
Manuele Turel in Majde Rusjan.
Vsi skupaj, tudi z neomenjenimi,
so zaslužni, da smo imeli res lepo
in pošteno tekmovanje ter se
obenem tudi dobro zabavali in
se družili.
V drugem, sicer bolj zabavnem
delu tekmovanja v »TARČO«, so
med elitno deseterico, ki je nastopila v finalu, Gorenjci spustili
samo enega Primorca. Vseh deset finalistov je prejelo lepe praktične nagrade, najboljši trije pa
so bili: 1.) Franci Šolar, 2.) Jaka
Beravs, 3.) Dušan Erjavc.
  
Radovan Rusjan
Foto: Borut Kalin
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Blagoslov v Bukovici in preventivno izobraževanje

Prisotne je pozdravil Radovan Rusjan, podžupan občine Renče-Vogrsko

Zbirališče motoristov pred občinsko stavbo

V začetku leta 2007 je med skupino motoristov, ki nas že več let druži strast do
motorjev in dobre družbe, dozorela ideja da ustanovimo svoj moto klub. In tukaj je
rezultat naših prizadevanj – novoustanovljen moto klub MOTO COMPANY – kar
preprosto pomeni motoristična družba isto mislečih članov z istimi cilji in idejami.
V nedeljo 3. aprila smo imeli
pred občinsko stavbo blagoslov
motorjev, motoristk in motoristov
pred začetkom sezone. Udeležilo
se nas je več kot 200. Po končanem blagoslovu smo se odpravili

na kratko panoramsko vožnjo
skozi Renče, Bilje, Vrtojbo in nazaj na zbirno mesto pred občino.
V imenu občine Renče-Vogrsko
nas je pozdravil in zaželel srečno
v novo sezono podžupan Rado-

Pestro druženje motoristov
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Pršut, kot nagrada za najboljšega ocenjevalca višine nad tlemi

zgodila pri občinski stavbi v kateri
so sodelovali policisti prometne
uprave iz Nove Gorice in reševalci
zdravstvenega doma Nova Gorica. Prikazano je bilo, zelo poučno
in koristno pa ne samo za nas
motoriste ampak tudi za druge
krajane. V dvorani Zorana Mušiča
je potekalo predavanje na temo
varne udeležbe v prometu in nekaj o novih predpisih in globah, ki
se nam obetajo po 1. juliju letos,
ko pride v veljavo nov zakon.
Da sta nam obe prireditvi uspeli

se moram zahvaliti Zdravstvenemu domu Nova Gorica, policijski postaji Šempeter pri Gorici,
prometnemu oddelku policijske
uprave Nova Gorica, Občini Renče-Vogrsko in podžupanu Radovanu Rusjanu, vsem sponzorjem
ter našim članom društva MOTO
COMPANY za nesebično pomoč
pri sami organizaciji prireditev.
Predsednik društva
MOTO COMPANY
Robert Kerševan
Foto: Bogo Rusjan

Robert Kerševan, predsednik društva MOTO COMPANY in dobitnik nagrade
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16. odprto prvenstvo Renč v skokih z male prožne
ponjave in druga tekma za pokal Slovenije

12. marec je Športno društvo Partizan Renče organiziralo že 16. odprto
prvenstvo Renč v skokih
z male prožne ponjave.
Udeležilo se ga je 400 tekmovalk in tekmovalcev iz
cele Slovenije. Tudi tokrat
smo tekmo izpeljali hitro,
v veliko zadovoljstvo gledalcev in tudi nastopajočih.

Najboljši med našimi začetniki
je bil Nace Pavlica na 6. mestu.
Med cicibankami so naše tekmovalke zasedle 4. mesto. Cicibani
so bili ekipno prvi.
Zelo dobre rezultate so dosegli mlajši dečki. Prvi je bil David
Peras, drugi Miha Pregelj, četrti
Tim Mozetič, peti Tomi Zavadlal
in šesti Lenart Žežlina. Ekipi je to
prineslo prvo mesto.
Starejša deklica Ula Zorn je bila
posamezno tretja. Ekipa starej-

ših dečkov je za las osvojila prvo
mesto.
Blaž Klinec se je med mladinci
zavihtel na četrto mesto.
Najbolj pa so nas presenetili naši
člani ki so se po dolgih letih zopet
zbrali na tekmi. Dejan Turel je bil
tretji, Dejan Mugerli četrti Borut
Černe peti, Primož Zorn pa šesti.
Seveda velja tu omeniti tudi deveto mesto našega trenerja Jurija
Arčona.
V tekmi za pokal Slovenije, kjer je
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potrebno skočiti še dva dodatna
skoka, pa so bili rezultati naslednji.
Med mlajšimi dečki je David Peras obdržal prvo mesto, drugi je
bil Tomi Zavadlal, Tim Mozetič
četrti, Lenart Žežlina peti in Miha
Pregelj šesti.
Med starejšimi deklicami je Ula
Zorn napredovala za mesto in
bila druga. Med fanti nad 16 let
pa je bil Blaž Klinec peti.
Nives Bizjak
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Predstavitev glavne pisarne v
Občini Renče-Vogrsko
Glavna pisarna je osrednja točka
Občine Renče-Vogrsko, namenjena
splošnemu poslovanju s strankami
in deluje v okviru poslovnega časa.
V glavni pisarni sta zaposleni dve
javni uslužbenki, vodja glavne pisarne Ingrid Mačešič in dokumentalist Ana Jovanka Stojanovska, zadolženi za posredovanje splošnih
informacij o upravnih storitvah po
posameznih področjih dela občinske uprave, in sicer:

• kakšni so pogoji za pridobitev pravice oziroma upravne storitve,
• kje in po kakšnem postopku lahko stranka
pridobi pravico oziroma upravno storitev,
• kaj je potrebno priložiti vlogi,
• kolikšna je višina upravne takse ter kako se
lahko plačilo izvede.
Splošne informacije o upravnih storitvah je možno dobiti tudi po telefonu
in sicer na številki: 05/ 338 45 00.
Poleg pridobivanja splošnih informacij, lahko
stranke v glavni pisarni Občine vlagajo prošnje, pridobijo obrazce za vloge ter pomoč
oziroma navodila za izpolnjevanje vlog. Vloge se lahko vlagajo vsak delavnik med poslovnim časom. Stranke lahko svoje pripombe in pohvale o kakovosti storitev in načina
poslovanja javnih uslužbencev s strankami
izrazijo v knjigi pripomb in pohval.

Da bi strankam kar najbolj približali in poenostavili upravne in druge javne storitve, Občina v ta namen zagotavlja splošne informacije o upravnih storitvah ter obvešča javnost o
novostih in aktualnih temah tudi na spletišču
organa. Tako lahko občani v meniju Obrazci
dobijo vse obrazce, potrebne za poslovanje z
Občino. Preko spletne strani Občina obvešča
širšo javnost o dogajanju v občini, o raznovrstnih brezplačnih delavnicah in predavanjih
ter o načinu svojega poslovanja in uresničevanja pravic strank. Ob tem želimo pozvati
vsa društva in organizacije, ki pripravljajo
kakršnokoli prireditev, namenjeno občankam
in občanom in le-to želijo oglaševati, naj pošljejo vabilo o prireditvi na elektronski naslov
ana.stojanovska@rence-vogrsko.si.

POSLOVNI ČAS
Ponedeljek:

od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00

Torek:

od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00

Sreda:

od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 17:00

Četrtek:

od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00

Petek:

od 8:30 do 12:00

Z željo po čim večji meri se približati uporabnikom naših storitev je bila spletna stran
v preteklem letu nadgrajena z dodatnimi rubrikami in možnostmi komuniciranja. Novost
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko je
tudi rubrika, namenjena pošiljanju pohval in
pritožb nad delom občinske uprave, župana ali podžupana. Poleg tega imajo občani
tudi možnost preko spletne strani postaviti
vprašanja županu. V kolikor si občani želijo
osebnega pogovora z županom, je župan
dosegljiv vsako sredo med 15. in 17. uro, po
predhodnem naročilu na telefonsko številko:
05/ 338 45 07.

Preventivno
spoznavanje
cestno
prometnih
Urejeno okolje in psi na povodcu predpisov
Pod pojem urejenega okolja naštevamo
urejeno okolico hiš, stanovanja, urejeno dvorišče, vrt, sadovnjak, gozd, njivo in travnik.
Toda, ko potujemo po naši bližnji okolici, po
naši občini, dobimo občutek, da imamo skoraj vse lepo urejeno, le na zapuščene njive
smo popolnoma pozabili. Zaraščajo se vsevprek z gormovjem in drevesi, visoka trava
in divja podrast sta našli svojo obljubljeno
deželo. Res žalosten pogled! Jezi nas, da nekateri nimajo pravega občutka za urejenost
za hrbtom: saj to se nas ne tiče, to ni pred
našo hišo! Nekateri lastniki zaraščenih njiv
ne živijo v naši občini, toda ta brezbrižnost
je odraz njihove kulture in nenazadnje tudi
njihovega odnosa do koščka slovenske zemlje.
Pomlad je v vsem svojem razcvetu in radi bi
svoje okorelo telo razgibali na svežem zraku.
Zato se pozno popoldne odpravimo na
sprehod, otroci iz vrtca dneve preživljajo v

naravi, pot učencev iz šole je dajša in zanimivejša, pločniki in ceste ob večerih zaživijo.
Radi bi bili svobodni v teh lepih trenutkih,
toda nismo. Iz grmovja priteče pes, iz praznega dvorišča renči hišni ljubljenec in blokira naš korak, postavi se pred nas in niti
koraka več!
Otroci iz vrtca so ogroženi, učenci na šolskem parlamentu kritizirajo in zahtevajo
ukrepanje,
ljudje se pritožujejo županu, podžupanu in
svetnikom. Do sedaj so nas doleteli »samo«
ugrizi, plačali smo kazen ali pa tudi ne, toda
ukrepajmo in ozavestimo se preden nas doleti tragedija.
Ni nam prijetno o tem pisati in opozarjati,
toda ukrepati bomo morali tudi z ODLOKI,
ki se bodo nevarno približali našim denarnicam.
Katjuša Žigon

V renški kulturni dvorani je Avtošola
MARUS v sodelovanju s KS Renče in
zavarovalnico Adriatic Slovenica organizirala predavanje o reševanju najpogostejših zagat, s katerimi se srečujemo
po naših cestah. Spoznavali smo vožnjo po krožiščih, vožnjo po avtocesti
in vleko priklopnika. Na koncu smo se
še seznanili z novimi globami, ki bodo
začele veljati s prvim junijem, ko bo
prišel v veljavo nov zakon o voznikih.
V veliko pomoč pri razčiščevanju problemov
mi je bil Drago Ozebek, za kar se mu lepo
zahvaljujem.
Predavanja se je udeležilo približno 60 občanov, ki so nam z zanimanjem prisluhnili in v
razpravah aktivno sodelovali, kar mi je bilo v
veliko zadovoljstvo.
Avtošola Marus
Radovan Rusjan
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Odgovorite na vabilo in se
vključite v program Svit!
Namen preventivnih pregledov je zgodnje odkrivanje bolezni. Takrat so možnosti zdravljenja in ozdravitve večje. Nacionalni preventivni programi potekajo po enotni strokovni doktrini za preprečevanje
najbolj razširjenih bolezni sodobnega časa med odraslimi: srčno-žilne bolezni, rakave bolezni, sladkorna bolezen… pri določeni skupini prebivalstva na področju celotne države.
V Sloveniji potekajo na državni ravni preventivni program
za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za nastanek in
razvoj krvno-žilnih bolezni ter preventivni presejalni programi za zgodnje odkrivanje in zdravljenje predrakavih
in rakavih sprememb materničnega vratu (ZORA), raka
debelega črevesa in danke (Svit) ter raka dojke (DORA).
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica želi prebivalcem občine Renče Vogrsko predstaviti preventivni
program zgodnjega odkrivanja raka debelega črevesa in
danke Svit, ki ga izvajamo v Sloveniji od druge polovice
leta 2009.
Občina Renče Vogrsko ima visoko odzivnost v Program
Svit v primerjavi z ostalimi občinami v Sloveniji. V letu
2010 je bila odzivnost ciljne populacije 60,96% (moški
56,87%; ženske 65,31%), vendar vas želimo s prispevkom spodbuditi, da se prav vsi občani in občanke odzovete vabilu.
Cilj Programa Svit je zmanjšati obolevnost in smrtnost zaradi raka na debelem črevesu in danki in s
tem prihraniti ljudem veliko trpljenja, ki ga povzroči ta
zahrbtna bolezen. Če bolezen odkrijemo dovolj zgodaj, jo lahko uspešno zdravimo, lahko pa pravočasno
odkrijemo in odstranimo že predrakave spremembe
– polipe in bolezen celo preprečimo. Zato ne odlašajte! Poskrbite za svoje zdravje, odzovite se vabilu v
Program Svit in se testirajte!
Vabilo v program po pošti prejmejo ženske in moški, stari med 50 in 69 let z
urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. Ko prejmete na dom vabilo, je
pametno, da se nanj čim prej odzovete
in se vključite v Program Svit ter opravite test, čeprav se morda počutite popolnoma zdravi. Bolezen se namreč lahko
dolgo časa razvija zelo potuhnjeno, brez
očitnih znakov, zato mnogokrat šele zelo
pozno ugotovimo, da je v našem črevesu
nekaj narobe.
Eden izmed znakov, ki nam lahko sporoča, da se v našem črevesu nekaj dogaja,
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je tudi kri v blatu. Če opazite v blatu kri,
se morate vsekakor nemudoma posvetovati s svojim zdravnikom! Toda krvavitev je včasih tako majhna, da je s prostim očesom ne opazimo, kar pa nikakor
ne pomeni, da jo lahko zanemarimo. V
Programu Svit uporabljamo specifični
imunokemični test, ki zazna že zelo
majhno prisotnost krvi v blatu. V primeru,
da pri vas odkrijemo kri v blatu, vas pošljemo na nadaljne preiskave, s pomočjo
katerih lahko razjasnimo, kaj povzroča
krvavitev.
Program Svit je pravzaprav namenjen
ljudem, ki ne kažejo nobenih bolezenskih znakov. Pomembno je, da opravite test, čeprav ste prepričani, da ste
zdravi. Če bolezen odkrijemo dovolj
zgodaj, so možnosti popolne ozdravitve
zelo dobre, če pa bolezen odkrijemo pozno, so lahko posledice hujše. Zato ne
odlašajte in poskrbite za svoje zdravje!
Program Svit rešuje življenja – lahko
ga reši tudi vam!

Navodila za odvzem vzorcev blata za
laboratorijsko preiskavo na prikrito
krvavitev:
Po prejetju kompleta za odvzem dveh vzorcev blata si
vzemite nekaj časa in najprej natančno preberite priložena navodila.
Odvzem prvega vzorca blata
Za odvzem prvega vzorca blata uporabite eno palčko in
en tulec. Drugo palčko in drugi tulec uporabite za odvzem drugega vzorca pri naslednjem odvajanju blata,
vendar ne odvzeti obeh vzorcev blata na isti dan. Če
je le možno, odvzemite oba vzorca blata znotraj štirih
dni. Vseeno je, katero barvo najprej uporabite, ven-
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Viri: www.program-svit.si
dar vpišite datum uporabe črnega tulca v črno polje,
datum uporabe rdečega tulca pa v rdeče polje.
Postopek
• Izpraznite mehur in splaknite straniščno školjko.
• Za lažji odvzem vzorca v školjko položite nekaj toaletnega papirja, da se na njem zadrži blato.
• Izpraznite črevo oziroma opravite odvajanje blata.
• Palčko primite na širšem koncu s palcem in kazalcem.
Petkrat do šestkrat se na različnih delih dotaknite površine blata (popikajte blato do globine največ 1 centimeter). Nato s konico palčke večkrat rahlo potegnite v dveh
smereh po površini blata, kot prikazuje slika 1. Blato se bo
ujelo v drobne bodice na tanjšem delu palčke. Ne odvzemite preveč blata, ker bo sicer vzorec neuporaben za
analizo. Ne skrbite, če blato potone v vodo v školjki, saj
to ne vpliva na rezultat laboratorijske preiskave. Odvzem
vzorca blata je tako končan.

• Odvzeti vzorec nato shranite v temen in suh prostor, najbolje pri temperaturi med 2 in 10ºC, dokler ne odvzamete
še drugega vzorca blata. Če je temperatura prostora, kjer
hranite vzorec, višja od 25ºC, vam priporočamo, da prvi
vzorec shranite v hladilnik, ločeno od hrane. Vzorca ne
zamrznite.
Odvzem drugega vzorca blata
Ob naslednjem odvajanju blata ponovite vse postopke, pri
tem pa uporabite drugo palčko in drugi tulec, vendar še
enkrat opozorilo, da ne odvzemite obeh vzorcev blata na
isti dan. Če je le možno, odvzemite oba vzorca blata znotraj štirih dni. Dobro zaprt drugi vzorec dodajte v vrečko k
prvemu vzorcu in jo dobro zaprite. Na nalepko napišite še
datum odvzema drugega vzorca blata.
Oba uporabljena kompleta v zaprti vrečki vložite v priloženo obloženo pisemsko ovojnico, odstranite zaščitni trak
in ovojnico skrbno zalepite. Pisemsko ovojnico čim prej
oddajte na najbližjo pošto (ne v poštni nabiralnik) in odpošljite na že natisnjen naslov laboratorija
Programa Svit. Poštnina je že plačana.

• Palčko vtaknite v tulec, kot prikazujeta sliki 2 in 3. Ob
zapiranju morate zaslišati klik, kar pomeni, da je tulec
tesno zaprt in vsebina ne more iztekati. Palčko in tulec
lahko sestavite samo enkrat, zato tulca ne poskušajte več
odpirati.

Najpozneje en teden po prejemu vašega vzorca vas
bomo obvestili o izvidu laboratorijske preiskave in
vam priporočili nadaljnje postopke.

• Uporabljeni komplet vstavite v plastično vrečko in jo dobro zaprite. Na zunanji strani vrečke je nalepka z vašimi
podatki. V ustrezno prazno polje vpišite datum odvzema
vzorca. Če ste uporabili tulec z rdečimi črkami, vpišite datum v rdeče polje, če ste uporabili tulec s črnim napisom,
pa datum vpišite v črno polje (sliki 4 in 5).

Če imate v zvezi s pridobivanjem vzorcev blata
vprašanja, se posvetujte s svojim osebnim
zdravnikom ali farmacevtom, lahko pa pokličete na
telefonsko številko Centra Svit številko 01/62 04
521, se oglasite po elektronski pošti na naslov info@
program-svit.si ali pošljete telefaks na številko 01/
62 04 529, da vam lahko pomagajo.
Po navadi si mislimo: »Če izvem, da je kaj
narobe, je konec z mano!« Res pa je ravno
nasprotno, zgodnje odkritje bolezni je najboljša
popotnica za nadaljevanje življenja.

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2011

30

iz občine

prebivalka

Opozorilo: Pri pošiljanju rešitev za križanko o spoznavanju naših krajev je potrebno napisati
eno geslo iz slikovnega dela gesel, eno pa iz zaselkov kraja, ki so prav tako osenčena.

Nagradna križanka »SPOZNAVAJMO RENČE I. del«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 15. maja na naslov: OBČINA RENČEVOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
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za ljubitelje žlahtne
slovenske besede
Pisana beseda udejani misel, misel udejani
življenje. Torej, tudi pisana beseda je sestavni del našega življenja. Prepričani smo, da
ste mnogi že napisali pesem, misel ali nekaj
lepega zase, za nekoga. Včasih je občutek popolnejši, če misli podelimo, če pisano besedo
objavimo.
Obljubljamo vam, da bomo vaše pisane »zaklade« objavili in želimo si, da bi rubriko razširili.
Želimo, da nam zaupate; lahko objavite vaša
dela tudi pod psevdonimom.
Prispevke pričakujemo po elektronski pošti:
obcinsko.glasilo@rence-vogrko.si.
KŽ

ZEMLJA
Zemlja, Zemlja, tako mogočna se mi zdiš,
že stoletja, dan za dnem, neutrudno se vrtiš.
Brez postanka, brez odmora, brez počitka,
kako si vztrajna, le kam tako hitiš?
Kako popolna, prav idealna se mi zdiš.
Nič te ne zmoti, nič te ne zmede, kako se
dobro ti držiš.
le kdo te vodi in kako to, da se nikoli ne izgubiš?
povej mi Zemlja, zakaj sploh?, kaj v zameno
sploh dobiš?
Povej mi Zemlja: a ti po čem sploh hrepeniš?
a ti kdaj v dvomu obtičiš?
Zemlja, tako rad bi vedel, zakaj mi ne odgovoriš?
in Zemlja, od česa sploh pa ti živiš?
Si kdaj lačna, si kdaj žejna tako kot jaz?
Si kdaj žalostna? Si kdaj občutila poraz?
Ti je kdaj vroče? Ti je kdaj mraz?
Ne, ne, že vidim, ti nisi kakor jaz.
Kaj bi dal Zemlja, da bil bi kakor ti.
nič te ne zmede, nič te ne zmoti, nič zaboli
če je poplava ali potres, pa kaj za to, še mar
ti ni.
Za nič se ne zmeniš, nič ti ni mar, ti si pač ti.

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

Nagradni kupon za križanko
»SPOZNAVAJMO RENČE 1.del«

geslo (slika):

dodatka za porezavo

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

geslo (zaselki):

Pri večkratnih zaporednih objavah velja popust:

ime in priimek:

3 zaporedne objave
4 do 7 zaporednih objav
8 do 11 zaporednih objav
12 zaporednih objav		

popusta
popusta
popusta
popusta

naslov:

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

telefon:

5%
8%
10%
12%

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«

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »SPOZNAVAJMO
BUKOVICO«
Izmed 19. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Marčela Švagelj, Volčja Draga91,
5293 Volčja Draga
2. Lojzka Mozetič, Volčja Draga 63b,
5293 Volčja Draga
3. Jože Terčon, Bukovica 7, 5293
Volčja Draga
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “Spoznavajmo Bukovico” iz februarske številke:
VODORAVNO: veliki srpan, imenovalnik, zidanje, eno, ilj, je ovum, rzav, ulm, o, no, tretjak, il, iž,
eaton, kavč, skrita, anita, kir, šeligo, maša, asociala, čs, ciklama, nana, ismet, eduardo, cuk, sedlo,
krilce, ela, golobnjak, titov, pate, ujeda, kravar, er, em, sn, ave, martinjak, ra, dual, stav, obrok,
mann, ma, r, ob, ir, ada, garni hotel, krasitelj. Za sodelovanje v žrebanju je bilo potrebno
poslati eno geslo iz slikovnega dela: CERKEV, KULTURNI DOM ali GARNI HOTEL, ter
eno geslo iz skupine zaselkov: VIZIRNIK, ŠANCE, KOTIŠČE, GOLOBNJAK ali MARTINJAK.
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Avtor: Branko Vodopivec
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Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase
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Ključna beseda: VOGRINCEL
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, Nataša
Podgornik, Bogo Rusjan, Renata Tischer in
Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
Datum izida glasila: 19. april 2011
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KS BUKOVICA – VOLČJA DRAGA / KS RENČE IN / KS VOGRSKO
ORGANIZIRAJO TEKMOVANJE V

NAJLEPŠE ZASAJENEM BALKONU ALI TERASI
Ocenjuje se:
1. Lepota - Kondicija rastlin kot posledica vzdrževanja
2. Ideja - Izvirnost zasaditev vendar skladno okolju in ozadju
3. Znanje - Izbor in kombinacija rastlin
Pravila:
Lahko se prijaviš sam ali sosedje ali kdorkoli drug predlaga naslov in hišo
Komisija si bo v živo ogledala in ocenjevala prijavljene lokacije v 2. in 3. tednu v mesecu juliju 2011
Vse kategorije so enakovredne. Vsak član komisije da oceno za vsako kategorijo od 1 -5 , na koncu se ocene seštejejo.
V primeru dveh ali več enakih ocen prevlada tista, ki ima največ točk v ideji.
Ocenjuje se posebej za vsako Krajevno skupnost.
Komisija bo sestavljena iz treh članov – dva zunanja in eden iz KS.
Prijave z naslovom imetnika balkona ali terase sprejemajo na sedežih Krajevnih skupnosti do 30.06.2011. Ob prijavi zaželena fotografija.

Nagrade:
1. Nagrada – Zemlja Balkonea 70 l - 2 kos, Substrat za cvetoče rastline 50 l – 2 kos,
Gnojilo Plantela za pelargonije 1 l – 2 kos in Gnojilo Plantela za okrasne rastline – 1 kos
2. Nagrada – Zemlja Balkonea 70 l - 1 kos, Substrat za cvetoče rastline 50 l – 1 kos,
Gnojilo Plantela za pelargonije 1 l – 1 kos
3. Nagrada - Substrat za cvetoče rastline 50 l – 1 kos, Gnojilo Plantela za pelargonije 1 l

Obiskali parlament
V ponedeljek, 21. 3. 2011 smo se učenci predstavniki osnovnih šol z vse
Slovenije odpravili v SLOVENSKI PARLAMENT v Ljubljano. OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče sva predstavljali učenki Nina Rovan in Mija
Lipušček iz 9. a razreda. Na naju je pazila učiteljica Nataša Prinčič.

Namen našega srečanja je bil 'debatirati' o
temi letošnjega šolskega parlamenta, ki se
glasi »VPLIV DRUŽBE IN MEDIJEV NA OBLIKOVANJE MLADOSTNIKA«.
Najprej smo debatirali v manjših skupinah,
kasneje pa smo ugotovitve predstavili vsem
ostalim v Veliki dvorani Državnega zbora.
Pozdravil in nagovoril nas je tudi predsednik
države Danilo Türk, minister za šolstvo Igor
Lukšič, ministrica za kulturo Majda Širca,
predsednik državnega zbora Pavle Gantar in
še nekateri pomembni obrazi slovenske politične scene.
Določili smo tudi temo za naslednji šolski
parlament; »Junaki našega časa«.
Doživeli smo zanimivo nevsakdanjo izkušnjo,
sedeli smo na stolih slovenskih politikov, jedli
v menzi Državnega zbora in bili celo v živo
predvajani na televiziji. Tega se ne da kar tako
pozabit!
Mija Lipušček, OŠ Renče
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