Občinski list
iz občine

1

Glasilo občine Renče - Vogrsko

iz občine

3 Občinski nagrajenci

za leto 2011

stran

iz občine

6 Primorski slovenistični

dnevi v Mušičevi
dvorani

stran

iz krajevnih skupnosti

11 Dobitnica

Plečnikove nagrade

stran

mladi

27 Zidam 2011 –

gradbeni sejem in
tekmovanje zidar
jev v Renčah

Občinski
Občina Renče
 junij 7
2011
 29. list
 številka
Občina Renče - Vogrsko
junij 2011
leto 5- Vogrsko

Foto: Bogo Rusjan

stran

2

iz občineuredništva in župana
beseda

Počitnice

Županova beseda

Pred vami je junijska številka Občinskega lista, zadnja pred poletnimi počitnicami. Naslednjo številko načrtujemo po počitnicah,
v drugi polovici septembra, ko se
bodo nadaljevale številne prireditve, katerih smo bili priča te pomladi in so našle mesto tudi na
straneh našega lista.

Najprej bi se z nekaj besedami vrnil k občinskem prazniku, ki smo ga
praznovali v aprilu. Čestitam vsem nagrajencem in izražam zadovoljstvo, da prihajajo z različnih področjih družbenega življenja in prispevajo k bogatitvi le tega.

Predstavljamo vam letošnje občinske nagrajence, prireditev Zidam 2011, izredno
pestro dejavnost društev in klubov in še se
bo kaj našlo. S križanko tokrat spoznavamo
Vogrsko. Predstavljamo pa tudi prihajajoče
dogodke, Mohorjevo 2011 juliju v Renčah,
predvsem pa že sedaj opozarjamo na državno proslavo Priključitev Primorske k matični domovini in 70-letnico ustanovitve OF,
ki bo letos potekala v Renčah, 24. septembra v organizaciji borčevskih organizacij in
občin severne Primorske z našo občino na
čelu. Tu je treba povedati, da je vlada pred
leti spremenila zakon o državnih praznikih
tako, da ga sama organizira in financira vsako peto leto, vmes pa ta praznik izmenično,
vsako drugo leto, organizirajo severnoprimorske in južnoprimorske občine. Letos je
ta ciklus padel na severnoprimorski konec.
Posledično to pomeni manj denarja, saj se
občine prispevka za proslavo ogibajo, čeprav bi nam, ne samo Primorcem, ta praznik moral predstavljati enega od ključnih
korakov k združeni samostojni Sloveniji.
No, kljub vsemu pa bo proslava na dostojni
umetniški ravni, njen delovni naslov “Zastave vihrajo“ pa bo imel poseben sporočilni
namen.
Pred
nastopom dopustov
in počitniškega utripa smo
se ustavili tudi
pri županu, da
nam predstavi
trenutni delovni utrip v naši
občini, kje se
kaj dela, kaj je
v pripravi in
tudi zakaj še ni
renška mrliška
vežica izročena
svojemu
namenu.
Pa vesele in brezskrbne dopustniške dni,
kjerkoli že boste!
Boris Arčon
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Prihajamo v polovico prvega leta novega mandata. Dela, ki smo si jih
zadali, potekajo nemoteno. Izgradnja primarnih vodov hubeljskega
vodovoda prihaja v zaključno fazo. Dela potekajo na najbolj zahtevnih
odsekih, skozi naselja
Martinuči in Merljaki,
kjer je potrebno zgraditi
tudi precej dodatne infrastrukture, kot so odvodnjavanja, pločniki in sanacija asfaltnih površin.
Hvaležen sem ljudem, ki
so z razumevanjem odstopili zemljišča in tako
omogočili izgradnjo te
infrastrukture. Tu, na teh
dveh odsekih, je potrebna tudi večja soudeležba
občinskega denarja.
Na Vogrskem potekajo
dela pri šoli in vrtcu po
terminskem planu, potem ko so na začetku
dela nekoliko zamujala,
tako da je realno pričakovati, da bodo z začetkom novega šolskega
leta prostori predani svojemu namenu.
Mrliška vežica v Renčah je predana v uporabo, v spremljevalne prostore prihaja potrebna oprema in tako bo objekt po vseh peripetijah končno služil svojemu namenu.
Sredi meseca maja je bil v naši občini na
obisku direktor Direkcije za ceste republike
Slovenije gospod Ficko, kjer smo se dogovorili glede postopkov za izgradnjo obvoznice
v Volčji Dragi. Direkcija bo v letih 2011 in
2012 pripravila dokumentacijo za odsek od
podvoza Bazara pa do Martexa. To je regijski
projekt, saj trasa poteka skozi dve občini in
med njima mora priti do konsenza. Potreben
bo tudi podroben regijski prostorski načrt,
kar pomeni, da če ne bo prišlo do zapletov,
bi do gradnje prišlo v naslednjih petih letih.
Nadaljujemo tudi s pridobivanjem dokumentacije za državno cesto Bukovica – križišče
pri Ultrapaku. Tu načrtujemo rekonstrukcijo
v letu 2012, ker pa bodo vsa ta dela terjala
pridobivanje zemljišč, apeliram na krajane,
lastnike zemljišč, k sodelovanju, da bi rekon-

strukcijo izpeljali po zahtevanih standardih.
Žal pa poteka priprava občinskega prostorskega načrta počasi. Zatika se zaradi spremenjene zakonodaje in posledično izdelave
poplavne študije ter razvrstitve zemljišč po
razredih poplavne ogroženosti. Za to je bil
potreben zelo natančen letalski posnetek
področja z deset točkami na kvadratni meter.
To snemanje je moralo biti opravljeno v zimskem času, ko vegetacija miruje. Sedaj se ti
podatki obdelujejo in pripravljajo za uporabo.
Na koncu bi še izrazil zahvalo Lions klubu in
Leo klubu (podmladek) Vogrsko, ki so organizirali uspešni dobrodelni prireditvi (nastopa
gledališke skupine iz Štandreža in policijskega pihalnega orkestra iz Ljubljane) in denar
podarili otrokom šibkejših družin in jim omogočili letovanje, ter čestital bi tudi Civilni zaščiti in Osnovni šoli Renče za vloženi trud pri pripravi in izvedbi poletnega Tabora na Viniščah
v Renčah z željo, da bi tovrstno izobraževanje
v naravi postalo tradicionalno.
Župan Aleš Bucik
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Občinski nagrajenci za leto 2011

Na slavnostni seji dne 21. aprila je
občinski svet podelil tri občinska
priznanja-plakete zaslužnima občanoma in organizaciji iz občine
Renče-Vogrsko. Letos so ta priznanja prejeli iz rok župana Aleša
Bucika:

IVAN BARUT –

občan Volčje Drage. Ivan je sodeloval
pri gradnji Kulturnega doma v Bukovici, pomagal je pri organizaciji prireditev v njem in
pomagal je povsod, kjer je pomoč bila potrebna. Bil je zanesljivi člen v dolgi verigi prostovoljstva nekoč, kar dokazuje tudi dolgoletno članstvo v organizaciji Rdečega križa, kjer
je bil nekaj let blagajnik in celo desetletje tudi
predsednik. Pomembna vloga Ivana Baruta
je bila pri pridobivanju članov krvodajalcev,
kar je humanitarno neprecenljivo dejanje.
Prijazna beseda in nevsiljiva pobuda sta pri
Ivanu naleteli vedno na pozitiven odziv in organizacija Rdečega križa je bila v zadnjih tridesetih letih prejšnega stoletja zelo uspešna.
Je tudi prejemnik zlatega znaka Rdečega križa Slovenije. Predlagalec je zapisal: »Ljudje, kot je Ivan Barut iz Volčje Drage,
so največkrat nevidni, tihi sopotniki v našem
kraju in času, ki brez velikih dejanj in velikih
besed sestavljajo mozaik drobnih dobrih del
pomoči, solidarnosti, prijazne besede, ki posamezniku in skupnosti naklonijo del svojega
časa... To so ljudje zvesti svojim načelom, ki brez lastnih interesov zavzeto
delujejo, ker verjamejo, da skupaj lahko naredimo svet boljši in lepši«.

Nagrajenci: Ivan Barut, Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče (prevzela predsednica društva Janja Lipušček) in Ivan Gregorič
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DRUŠTVO ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ RENČE

Društvo je bilo ustanovljeno šele leta 2009,
toda s svojo izredno aktivnostjo v letu 2010
je doseglo izredne uspehe širšega družbenega pomena. Naj naštejemo samo nekaj:
• uspeli so predstaviti renško praznično
nošo, ki je izredno pričevanje ohranjanja
kulturne dediščine kraja in širše okolice
• uredili so GREGORČIČEVO POT, ki ima
vsedržavni kulturni oz. litetarni pomen
• zbirajo ledinska in stara hišna imena, ki bodo postala v bodočnosti knjižna
zbirka
• zbirajo gradivo o aleksandrinkah iz
Renč in pripravljajo razstavo (medtem so
jo že zelo uspešno predstavili)
• organizirali so prireditev Vipava naše
mladosti
• v svojih vrstah imajo tudi zelo uspešno
skupino ljubiteljic amaterskega
slikarstva, ki uspešno predstavlja svoja dela na različnih prireditvah v občini in
izven
Predlagatelj je zapisal, da njihovo delo obilno
prispeva k prepoznavnosti kraja in občine v
širši skupnosti in preko meja. »Priznanje
oz. plaketa bo prva gotovo primerna spodbuda, da začetna gorečnost
ne ugasne, ampak vzplamti v nova
ustvarjanja.«

Godalni kvartet: Tina Debenjak, Nina Klaut, Petra Rusjan in Anže Ličen

IVAN GREGORIČ -

inovator z Vogrskega. Ivan Gregorič je že
40 let zapisan inovatorstvu in njegova inovatorstva segajo v sam vrh evropskega in svetovnega inovatorstva.
Uspešen začetek sega v leto 1969, ko
je izdelal prototip kabrioleta Renault gordini,
leta 1986 je postal inovator leta za brizgalno
polavtomatsko napravo za globinsko zaščito
avtomobilov, dosežek zadnjih let pa je prav
gotovo prototip univerzalne samohodne večnamenske kosilnice. Za to inovacijo je Ivan
leta 2009 prejel zlato medaljo na celjskem inovatorskem sejmu, zlato medaljo na mednarodnem inovatorskem
sejmu (IENA) v Nűrenbergu in zlato
medaljo na najpomembnejšem svetovnem sejmu inovatorjev EUREKA in
NOVA v Bruslju. Tu je dobil tudi laskavi naslov za najboljšo inovacijo leta.
Za vse imenitne dosežke na področju inovatorstva je leta 2010 prejel tudi posebno
priznanje svetovnega združenja inovatorjev
IFIA.
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In vsem tem uspehom bodo prav gotovo
sledili še drugi, kajti Ivan ne miruje in ima na
zalogi kar nekaj novosti, ki bodo spreminjale naše delo, naše razmišljanje in tudi naše
obnašanje.

Slavnostno sejo so kulturno popestrili pevci MoPZ PROVOX z zapeto Zdravljico in
kvartet godal v sestavi Nina Klaut in Tina
Debenjak-violina, Petra Rusjan-viola
in Anže Ličen-violončelo. Prireditev je
standardno dobro povezovala Maja Orel.
Z izjemnim ponosom in veseljem v imenu
uredniškega odbora čestitam nagrajencem in jim zaželim še veliko zadovoljstva
in dobre kondicije za uspešne in lepe trenutke naše vsakdanjosti.
Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan

iz občine

5

»Zbudi me za 1. maj… zbudi me, ko stal bo mlaj«
V okviru praznovanj ob prazniku
dela je Pihalni orkester Vogrsko
letos prvič organiziral prvomajsko
budnico po krajih in zaselkih občine Renče-Vogrsko.

Ta starodavni običaj je sicer pred leti že obujala mladina iz godbeniške šole, vendar je dolgoletno idejo letos udejanjil prav matični orkester. Člani orkestra so se tako zbrali 1. maja
že ob 7. uri zjutraj in prve koračnice zaigrali
pri zadružnem domu na Vogrskem, nato so
se odpravili na Volčjo Drago (pri Paquitu), v
Bukovici so zaigrali pred dvorano in v Britofu,
odigrali pa so tudi v središču Renč, v Oševljeku in Merljakih. Svoj krog so sklenili ob 10.30
v Britofu na Vogrskem. Kljub zgodnjim uram
so jih vaščani povsod z navdušenjem sprejeli
in lepo postregli, za kar so člani še posebej
hvaležni. Glede na dober odziv lahko pričakujemo, da bo prvomajska budnica Pihalnega
orkestra Vogrsko postala tradicija.
Klara Šuligoj
Foto: Bogo Rusjan

Zastave vihrajo
Priključitev Primorske matični domovini in upor proti okupatorju
sta dejanji, ki spadata med temelje
slovenske samostojnosti.
Dan priključitve Primorske je bil pred nekaj
leti razglašen za državni praznik, a že po nekaj letih ga je država „ prepustila“ občinam,
tako da je praznovanje v njeni domeni le
vsako peto leto. Vmesno obdobje štirih let
si vsako drugo leto delijo severnoprimorske in južnoprimorske občine in tako je letos
na vrsti naš del Primorske. Organizacija letošnje prireditve,
ki ima delovni naslov Vihrajo zastave, s katero proslavljamo 70-letnico
ustanovitve OF in 64-letnico priljučitve Primorske, je v rokah Območnega združenja za
vrednote NOB Nova Gorica s svojimi organi
ter občin Renče -Vogrsko, Miren- Kostanjevica, MO Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda
in Kanal. Ostale primorske občine so se tudi
izrekle za sodelovanje, kar bo pomembno

za prireditve, ki bodo sledile v naslednjih letih. Za kraj letošnje prireditve so bile izbrane
Renče, kraj, ki je bil eden izmed žarišč odpora
in v katerem je , točneje na Kremancah nad
Renčami, 8.julija1941 potekala prva pokrajinska konferenca OF za Slovensko Primorje
pod vodstvom narodnega heroja Antona Veluščka- Matevža.
Priprave intenzivno potekajo že nekaj mesecev, nosilci organizacije pa so poleg Območnega združenja iz Nove Gorice še občina Renče-Vogrsko
in KS Renče. Prireditev bo
potekala v kotalkarski dvorani v Renčah in prostorih
športnega parka okrog nje.
Za udeležence, ki ne bodo mogli prireditvi
prisostvovati v dvorani, bo postavljen veliki
ekran z direktnim prenosom iz dvorane. Na
prireditvenem prostoru bo poskrbljeno za
gostinsko ponudbo in družabno srečanje.
Okvirno je že določen kulturno-umetniški
program, ki ga bodo izvajale Kombinatke,
slavnostna govornika sta tudi znana in sicer

predsednik združenja organizacij za vrednote
NOB Slovenije Janez Stanovnik in zamejski pesnik, letošnji prešernov nagrajenec Miroslav Košuta.
Seveda pa ne bo manjkala vrsta spremljajočih prireditev (slikarski ex tempore, nastop
godbe na pihala in drugo), katerih natančnejši program še ni izdelan, bo pa organizator o
tem pravočasno seznanil vse, ki se prireditve
nameravajo udeležiti. Pomenljiv je tudi delovni naslov prireditve Vihrajo zastave s katerim
se želi posvetiti pozornost tudi odnosu do
državnih simbolov, med katere spada tudi
zastava.
Na dan same prireditve bo seveda spremenjen prometni režim, z nekaj strpnosti in
potrpljenja pa bo mogoče najti tudi parkirni
prostor. Že sedaj pa organizatorji naprošajo
krajane Renč in okoliških krajev, da domovom in okolici nadenejo svečan in prazničen
izgled in tako izrazijo dobrodošlico obiskovalcem.
Boris Arčon
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2011
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Primorski slovenistični dnevi v Mušičevi dvorani

Slavistično društvo Nova Gorica
je 8. in 9. aprila v Bukovici, Renčah
in Gradišču pripravilo 21. Primorske slovenistične dneve s temo
ALEKSANDRINKE - MOTIV
EKONOMSKE EMIGRACIJE V
LITERATURI IN KULTURI.
Srečanje je nastajalo v strokovnem
sodelovanju slovenistov treh društev,
poleg omenjenega sta sodelovali tudi
Slavistično društvo Koper in Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm.
Strokovno srečanje z referati je potekalo v
petek, v soboto pa so si udeleženci ogledali
Renče in se podali po Gregorčičevi poti na
Gradišče.
Srečanje so podprle tudi različne družbene
skupnosti (Občina Renče-Vogrsko, KS Gradišče nad Prvačino), posebno obogatitev (kulturni program in pogostitev) pa je prispevalo
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink iz Prvačine.
Udeležnece Primorskih slovenističnih dnevov so pozdravili župan Občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik, predsednica Slavističnega
društva NG Sonja Žežlina, koordinatorka
meddruštvenega odbora Senija Smajlagić in častni gost Marjan Tomšič, s
kratkim kulturnim programom pa so odprtje
pozdravili otroci OŠ Renče.
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Častna gosta srečanja sta bila publicistka
Dorica Makuc in pisatelj Marjan Tomšič. Tomšičev roman Grenko morje je bil
osrednja tema več referatov. Dorica Makuc
je z dokumentarcem Žerjavi letijo na jug, TV
Ljubljana in kasneje v knjigi Aleksandrinke
prva dokumentirano in pronicljivo predstavila
to tematiko; v pogovoru z Marijo Mercina
je razkrivala svoje poglede na ta vprašanja.
Na srečanju smo spregovorili o aleksandrinkah in njihovi usodi v tujem svetu z različnih
vidikov, tako literarnih in jezikovnih kot zgodovinskih in socioloških.

Strokovna predavanja in razprave so obogatili že omenjeno Društvo za ohranjanje
kulturne dediščine aleksandrink in različne
družbene skupnosti – v večernem programu
je pogovoru z Dorico Makuc sledila predstavitev komaj nekajletnega, vendar bogatega
delovanja Društva za ohranjanje dediščine
aleksandrink. Njegova predsednica Dejana
Baša jo je povezala z dvema življenjskima
zgodbama aleksandrink, kot sta jih oživili njuni vnukinji. Prva je pripovedovala, kako je na
pokopališču v Kairu iskala nonin grob, druga
pa je prebrala pismo svoje mame, tedaj de-
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setletne deklice, njeni mami aleksandrinki. Z
modno revijo »Obleke iz baula« so potomke
aleksandrink, ki pripadajo različnim generacijam, pokazale odnos do njih, pa tudi svoje
mnogovrstne talente.
21. PSD so se nadaljevali naslednji dan na
pohodu po Gregorčičevi poti od Renč do
Gradišča. Na ta dan so se nam pridružili tudi
gostje iz Slavističnega društva Dolenjske in
Bele krajine.
Udeležence je pozdravil predsednik KS Renče Borut Zorn, župnik Slavko Hrast je
predstavil kulturno in zgodovinsko vlogo
cerkve, Katjuša Žigon pa je udeležencem
spregovorila o zgodovini Renč; nato so si
ogledali razstavo o renških aleksandrinkah, ki
jo je pripravilo Društvo za kulturo, turizem in
razvoj Renč. Nadaljevali smo s hojo po Gregorčičevi poti do Gradišča nad Prvačino, kjer
so nas sprejeli krajani, predsednik in drugi
predstavniki krajevne skupnosti in Melanija
Kerševan, ki je pesnika Gregorčiča slikovito
predstavila.
Udeleženci so srečanje zaključili sredi čudovite narave, med gostoljubnimi domačini ter
polni vtisov o naših krajih in njihovi bogati
zgodovini odšli na svoje domove. Verjamemo, da nas bodo nekateri izmed njih ponovno obiskali.
Erna Dejak Furlan
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Sprejem pri županu
Župan Občine Renče-Vogrsko je
dne 10. junija priredil tradicionalni
slavnostni sprejem najboljših učencev.

Sprejema se je udeležilo 11 devetošolcev
Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče in 1 učenec Osnovne šole Ivana Roba
Šempeter pri Gorici – podružnična šola Vogrsko, kateri so vseh devet let osnovne šole
dosegali najvišje rezultate na različnih področjih šolskih dejavnosti. Sprejema, na katerem
je župan podelil učencem knjižne nagrade,
so se udeležili tudi starši in ravnatelja obeh
šol.
Vladka Gal
Foto: Bogo Rusjan

Ruska delegacija je obiskala
grobove padlih partizanov
V začetku maja se je na Goriškem
mudila ruska državna delegacija, ki
je obiskala grobove padlih partizanov, ki so k nam prišli z različnih
koncev bivše Sovjetske zveze in se
vključili v naše partizanske enote.

Med tem obiskom so se ustavili tudi na renškem
pokopališču, grobnici, in položili cvetje, kjer sta
poleg ostalih padlih partizanov pokopana Tolja
Alijev – Tole in še en neznani partizan z območja bivše Sovjetske zveze. S pomočjo pričevanj
in drugih virov nam je uspelo zapisati življensko
zgodbo padlega junaka Tolje, enega izmed
mnogih, ki so dali svoje življenje za svobodo
in boljši jutri, čeprav daleč od svojega rodnega
kraja.
Tolja Alijev – Tole, s pravim imenom Tagi Tagizada, se je rodil 1922 leta v Bakuju v današnjem
Azerbejdžanu. Bil je eden izmed mnogih vojnih
ujetnikov, ki so jih Nemci zajeli ob napadu na

Sovjetsko zvezo leta 1941. Delal je po raznih
taboriščih in že takrat iskal možnosti za pobeg.
Vključil se je v odporniško organizacijo, katere
neformalni vodja je bil pozneje zelo znani diverzant Mihajlo, s pravim imenom Mehdi Huseinadze. V letu 1942 so Nemci začeli formirati
legionarske enote iz nekompromitiranih prostovoljcev. Mihajlo je ocenil, da bodo kot legionarji
imeli več možnosti za pobeg. Tako so se znašli v
314. Azerbajdžanskem polku, kjer je Tolja postal
komandir voda, Mehdi-Mihajlo pa prevajalec v
štabu. Njihov polk je bil premeščen v Furlanijo, v
bližino Vidma. Tam so dočakali zlom fašizma v
Italiji in izvedeli za partizansko gibanje v bližini, še
posebej za močne slovenske partizanske enote.
Vzpostavili so zvezo s partizani in začeli organizirati prebege legionarjev v partizanske enote. To
početje pa je seveda postajalo vse bolj nevarno
in zato so se v začetku leta 1944 odločili za pobeg in se javili v IX. Korpus in pristali v sabotažni
skupini. Takrat je nastala drzna in neustrašna

skupina s Toljem, Mihajlom, Sašom in Nemcem
Fritzom. Komanda korpusa je kmalu spoznala
njihove odlike, saj jih je poleg drznosti odlikovala
še inteligenca, iznajdljivost in odločnost. Obvladali so nemški jezik in vojaški besednjak. Pri pobegu so se oskrbeli z nemškimi uniformami, ki
so jih uporabljali za različne diverzantske akcije.
Bunkerji v Renčah, Biljah, Šempasu in drugje so
bili polni njihove opreme. Mihajlo je bil sposoben
vodja, Tolja pa njegova desna roka. Ljudje, ki so
ga poznali, se ga spominjajo kot inteligentnega,
izobraženega, prijaznega in duhovitega mladeniča. Zavzeto se je učil slovenščine in kmalu se
je sporazumeval v našem jeziku. Povedal je, da
je njegov oče lekarnar v domačem kraju. Ko je
1. novembra 1944 padel Mihajlo, se je pridružil biljenski sabotažni skupini. Jurenovi, Irma in
Miro, se spominjajo, da se je večkrat oglasil pri
njih na Polinišču.
Tudi tistega žalostnega 7. aprila 1945, mesec
pred koncem vojne, se je od njih odpravil v Bilje. Na biljenski strani jezu ga je pričakala zaseda
ruskih Kozakov, ki so bivali v vili Volat, skupaj z
italijanskimi fašisti in pod nemškim poveljstvom.
Ujeli so ga, zvezali in odpeljali v gramozno jamo
ter ga tam zverinsko umorili. Njegovi tovariši so
prepozno izvedeli za zajetje in so lahko le poskrbeli za pokop na renškem pokopališču. Leta
1973 so bili njegovi posmrtni ostanki prenešeni
v skupno grobnico, kjer počiva še z ostalimi dvaindvajsetimi tovariši, ki so bili do tedaj pokopani
po raznih krajih v Renčah.
Miran in Boris
Foto: Boris Arčon
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Srečanje
veteranov

V soboto, 4.junija, je v Renčah na
balinišču in na Vogrščku potekalo srečanje veteranov Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo (OZVVS) Nova Gorica.
Tekmovali so v škuljadi in imeli so
ribiško tekmovanje.

V goste so povabili tudi osem veteranov iz
Butria, ki so člani Veteranskega združenja topničarjev Butrio - Italija.
Druženje je bilo prijetno in dalo bi se ga ponoviti!
KŽ

Dogodek Svit v občini Renče – Vogrsko
V občini Renče - Vogrsko so
19.aprila predstavili
napihljiv
model debelega črevesa, v smislu
ozaveščanja občanov o državnem
programu za presajanje in zgodnje
odkrivanje predrakavih sprememb
in raka na debelem črevesu in danki. Dogodek se je odvijal pred OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša – Renče, od 14:30 do 19 ure. Organizacijo
dogodka je prevzel Krajevni odbor
RK Renče.
Občina je za dogodek v vsa gospodinjstva
poslala vabila ter občane seznanila tudi v Občinskem listu. Rdeči križ je dodatno poskrbel
za obveščanje s plakati v vseh treh krajevnih
skupnostih, društvu upokojencev, osnovni
šoli in ambulanti. Kljub dobri obveščenosti
se je dogodka udeležilo le 110 ljudi. Obiskovalci so bili z razlago treh prijaznih delavk
programa Svit zadovoljni. Seznanile so jih

z bolezenskimi spremembami na debelem
črevesu, opozorile, da je potrebno pozorno
spremljati svojo prebavo. Težave, kot je kri
v blatu, pa je potrebno jemati zelo resno.
Pomembno je premagati strah ter odkrito
in hitro spregovoriti o morebitnih težavah in

pravočasno poiskati strokovno pomoč.
Odzovite se na prejeto vabilo, ki ga prejmete
po pošti na dom ter se vključite v program
Svit, saj le tako Svit lahko reši življenje.
Rožica Žvanut
Organizatorka Svit Dogodka
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2011
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Prihodnost ambulante v Renčah Dobitnica Plečnik
V naši občini Renče - Vogrsko
imamo splošno ambulanto, ki že
15 let deluje v Renčah, v okviru
ZD osnovno varstvo Nova Gorica.
Ustanovljena je bila na pobudo in
željo krajanov.

Njenega izvora nismo iskali, saj je bolje, da
energijo in čas vlagamo v koristnejša dela.
Resnica je taka: ambulanta v Renčah
ostaja.
Še več. V bližnji prihodnosti jo bomo prostorsko povečali, ker se bo šolska zobna ambulanta preselila v nov povezovalni trakt OŠ
Renče.
Predsednik KS Renče, Borut Zorn je poklepetal z našo zdravnico, dr. Jano Harej
Figelj, ki pove, da za pridobitev polnega delovnega časa primanjkuje še 10 odstotkov
opredeljenih oseb.
Zdravnica si želi, da bi bila v ambulanti v Renčah na razpolago ljudem vse dni v tednu in
se tako še bolj posvetila svojim pacientom.
Enakega mnenja je tudi direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica Marjan Pintar,
ki zatrjuje, da nimajo nikakršnih želja in razlogov, da bi ambulanto v Renčah zaprli, saj
zdravnica odlično opravlja svoje delo. Poleg
tega vodstvo nenehno vlaga v posodobitev
opreme, občina pa v vzdrževanje ambulante.

dr. Jana Harej Figelj

V zadnjem času se je med našimi
ljudmi pojavil neupravičen strah, da
bodo ambulanto v Renčah zaprli.
Ta informacija je neresnična in zavajajoča.

Ali bo ambulanta v Renčah še večja in sodobnejša, pa je odvisno tudi od nas občanov, s tem, da se bomo opredelili za zdravnico v svoji občini.
Zato vas Dr. Jana Harej Figelj, sestra Klavdija Šinigoj in predsednik KS Renče prijazno
vabijo k tej odločitvi.

ORDINACIJSKI ČAS
DAN

DOPOLDNE

POPOLDNE

Ponedeljek

  

13:30 - 20:00

Torek

8:00 - 14:30

Sreda

  /

Četrtek

8:00 - 14:30

Petek

8:00 - 14:30

Splošna ambulanta
Renče
Trg 16, 5292 RENČE
Telefon: (05) 33 83 366
E-pošta: splosna.rence@
zd-go.si

Pripravila
Alenka Gregorič
in
Borut Zorn,
predsednik KS Renče
Foto: Bogo Rusjan
Sestra Klavdija Šinigoj
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V veselje mi je, da lahko predstavimo osebo, ki živi v naši bližini, a je
zaradi svojih posebnih sposobnosti
prepoznavna in spoštovana tudi
izven našega kraja.
Teja Savelli je dobitnica Plečnikove nagrade, ki je najprestižnejše in osrednje javno priznanje za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in
notranje opreme in pomeni najkvalitetnejšo
arhitekturno realizacijo slovenskega avtorja.
Tejo sem prosila, da nam predstavi del svoje
zgodbe, ki jo je pripeljala v Renče, do izbire
študija in poklica in nenazadnje do te prestižne nagrade.
Tako je napisala:
»Težko bi rekla, da sem si od nekdaj želela
živeti v Renčah. Splet okoliščin in srečnih
naključij mi je omogočil, da sem skozi prijateljstvo in mladostniško prebijanje časa v domačih koncih za vikende, spoznala ljudi, ki so
mi utrli pot na mojem poklicnem področju.
Z njimi delam še danes. V mislih imam svojega dolgoletnega partnerja Marka Zorna,
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ove nagrade

s katerim sva nastavila dobro sodelovanje, ki
nas je pod okriljem njegovega podjetja All
G mont d.o.o. pripeljalo do konkretnih uspehov. Že v času študija sem imela možnost,
da sem začela projektirati manjše hiše in podobne objekte. Po koncu študija pa sem se
zaposlila v Renčah na All G mont-u in tukaj
začela ustvarjati ekipo, s katero smo izpeljali
kar nekaj dobrih projektov. Naj omenim poslovno-stanovanjski objekt IMC, stanovanjsko sosesko Via Catterini v Gorici, naselje
Brenčelj, poslovni objekt Titro ter mnoge
enodružinske stanovanjske hiše zasebnih
naročnikov.
Pri mojih objektih sem se vedno trudila, da
bi bili funkcionalni, racionalni, sodobni ter ne
nazadnje pisani na kožo svojim lastnikom.
Priznam, da je bilo večkrat težko naročnika
prepričati, da je opustil svoja zakoreninjena
prepričanja o arhitekturi in da mi je prepustil
škarje in platno, da sem potem zanj ustvarila dom, ki je njemu ugajal, jaz pa sem ostala
zvesta svoji strokovni etiki. A največkrat je šlo
in na koncu smo bili z rezultatom zadovoljni
vsi. Najtežji projekti so bili tudi tisti, ki so mi
prinesli največ zadovoljstva. Iz malo narediti
veliko ni enostavno. Posebno ne, če so na
razpolago skromna sredstva. Prav tukaj mora

arhitekt pokazati svojo kvaliteto. Ko išče preprosto in ekonomično rešitev za nekaj, kar bi
drag detajl enostavno rešil. Žal je arhitektura
ena tistih strok, ki jo širša javnost težko razume, saj ji ne sledi in ne spremlja njenega razvoja. Velikokrat je stavba, ki je bila zgrajena
v tujini petdeset let nazaj, za slovenske razmere preveč ˝moderna˝. Posebno to velja
za stanovanjsko gradnjo, kjer smo posebno
na Primorskem zelo nazadnjaški. V zadnjih
letih se je s težnjami po ekološki, energetsko
varčni gradnji naredilo korak naprej v smislu
tehničnih rešitev in zmeraj bolj se uveljavlja
sistem montažne gradnje, ki ni več prefabrikat pač pa hiša, ki nastane s posluhom za
vaše želje, okuse in potrebe.
Mojo arhitekturno pot je zelo zaznamovalo
in bogatilo sodelovanje z žal pokojnim profesorjem Vojtehom Ravnikarjem. On me je
naučil arhitekturo uživati in jo oblikovati z nekim nevidnim občutkom za prostor in vzdušje v njem. Že v času študija se je okoli njega
oblikovala ekipa študentov, ki smo sodelovali
na raznih natečajih, delavnicah in debatnih
večerih ob dobri hrani. Prav profesorju Ravnikarju gre zahvala, da smo trije od teh študentov letos prejeli Plečnikovo nagrado za prenovo Škrateljnove domačije v Muzej slovenskih

filmskih igralcev v Divači. Za v času študija
je namreč organiziral natečaj na fakulteti, na
katerem je bila izbrana najprimernejša rešitev
za omenjeni projekt. Tako pomemben projekt, ki ga arhitekt lahko čaka celo življenje,
je nesebično prepustil skupini študentov, ki je
prevzela odgovornost, da bo upravičila izkazano zaupanje. Očitno smo uspešno opravili
nalogo. S kolegoma Matjažem Bolčino in Ernestom Milčinovičem smo na tem projektu iz
študentov arhitekture postali arhitekti. Muzej
slovenskih filmskih igralcev v Divači je preplet
tradicionalne kraške arhitekturne dediščine
in sodobne arhitekture, ki nudi prostor interaktivnim vsebinam in muzejski zbirki. Gre
za prenovo objektov domačije in osrednjega
˝borjača z vodnjakom˝ v kulturno informacijski center z muzejem, dvorano, letnim kinom
in pripadajočimi programi. Plečnikova nagrada je popotnica in potrditev, da je vložen trud
vedno poplačan. Je pa tudi zaveza, da se
bomo dobitniki trudili čim bolj odgovorno in
korektno posegati v naš prostor, ki je iz dneva
v dan žal bolj degradiran«.
Teji hvala, iskrene čestitke in dobre želje, ki jih namenjamo njenemu
osebnemu in poklicnemu življenju.
Alenka Gregorič
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2011
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Na Vremščico, med cvetje
V sredini maja se je skupina renških planincev odpravila na izlet na Vremščico, 1027metrov visok
hrib nad Senožečami.

Boris Arčon
Foto: Boris Arčon

Lahka planinska tura, slabo poldrugo uro hoje, nas pripelje na
podolgovati, kopasti vrh, od koder se nam v lepem vremenu
nudi lep razgled na vse strani.
Najlepše, kar nam Vremščica

nudi, seveda v maju, pa je razkošje planinskega cvetja z narcisami
in potonikami, ki nas spremljajo
skoraj celo pot do vrha. Na vrhu
najdemo še majhno, pred kratkim obnovljeno cerkvico. Pla-

ninske koče na vrhu sicer ni, je
pa okrepčevalnica pol ure hoje
nazaj, tam kjer ima Biološka fakulteta iz Ljubljane raziskovalni center za ohranitev kraške pokrajine.
Prijeten izlet.

Renški upokojenci po posočju

Med raznotere dejavnosti,
s katerimi se lahko ukvarjamo upokojenci v Renčah, se vsako toliko prileže tudi izlet. Tokrat smo
si izbrali Soško dolino s
smaragdno reko Sočo in
vedno privlačnimi lepotami ter nekaj zgodovine.

stalen opomin na grozote, ki se
ne bi smele nikoli več ponoviti.
Pot nas je vodila do Bovca, kjer
smo si ogledali muzej na prostem
Ravelnik, se napotili v kobariški
muzej, za tem smo se sprehodili
še do ene najlepših naravnih znamenitosti v tej okolici, do slapu
Kozjak. Izlet smo zaključili na ladjici in s plovbo po jezeru na Mostu
na Soči ter se polni lepih vtisov
Namreč, tu je med prvo svetovproti večeru vrnili domov.
no vojno potekala Soška fronta
in ohranjeni ostanki iz teh časov
Boris Arčon
s kobariškim muzejem skupaj so
Foto: Boris Arčon

Srečanje starejših krajanov
V tednu Rdečega križa je
bilo v kulturni dvorani v
Renčah že 33. srečanje starejših krajanov iz Renč in
Oševljeka.

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, živi na našem območju 289
krajanov starejših od 70 let. Članice KORK Renče so vse krajane
obiskale z vabilom in jih povabile
na srečanje. Odzvalo se je približno 120 krajanov, med njimi najstarejši udeleženec 91- letni Ado
Vuk ter najstarejši udeleženki 88letni Trnovec Jožefa in Černe
Vida. V prijetnem vzdušju smo
preživeli lepo nedeljsko popoldne.

Prisotne so pozdravili: predsednica KORK Renče Rožica Žvanut,
sekretar OZRK Nova Gorica Aleš
Markočič, podžupan občine
Renče - Vogrsko Radovan Rusjan, predsednik KS Renče Borut
Zorn in predsednica DU Renče
Zmaga Prošt.
Nasmejali smo se šaljivemu nastopu, s posebnimi
inštrumenti,vokalno inštrumentalne skupine Kanomeljske punce.
Za pogostitev je poskrbel domači
gostilničar Vasja, za pecivo in postrežbo pa članice KORK Renče.
Pozno popoldne smo se razšli v
želji, da se zdravi in polni vedrine
prihodnje leto spet srečamo.
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Dan za spremembe - dan odprtih vrat

Svet Evrope je opredelil leto
2011 kot evropsko leto prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva
pod geslom »Bodi prostovoljec,
spreminjaj svet«. Slovenska filantropija -Združenje za promocijo
prostovoljstva je povabila k skupni slovenski akciji in 26. marec
2011 razglasila za DAN ZA
SPREMEMBE. Nagovorila je
prostovoljska društva, šole, občinske svetnike, medije, da se na
lokalni ravni povežemo in pripravimo skupno prostovoljsko akcijo

ali dogodek. V naši občini deluje
veliko društev na različnih področjih, vendar ni bilo odziva na
povabilo k sodelovanju v skupni
prostovoljski akciji.
Ker v Društvu upokojencev
Renče s prostovoljskim delom
že četrto leto izvajamo k vsem
krajanom usmerjene, prijazne in
povezovalne programe in sodelujemo tudi z društvi izven občine,
smo zadnjo soboto v marcu
organizirali DAN ODPRTIH
VRAT. Obiskovalcem smo v sliki in besedi prikazali pomemben

prispevek prostovoljskega
dela ljudi vseh starosti, predvsem pa aktivnih starejših-upokojencev, članov našega društva. V
ustvarjalnih delavnicah smo
ob usmerjanju in podpori prostovoljke Tanje Mozetič izdelovali
rože iz blaga. Prostovoljki Kristina Fajt in Majda Vodopivec
sta zamesili testo, iz katerega
smo oblikovali drobno pecivo in
seveda pokusili svoje še tople
sladke hrustljave izdelke.
Sežanska in renška skupina prostovoljcev projekta Starejši za višjo kakovost življenja doma sva v
prijateljskem krogu izmenjali izkušnje o delu na terenu, ko se
srečujemo s starejšimi ljudmi. Vsi
skupaj smo pozorno spremljali mlajšo kolegico prostovoljko
Barbaro Zorn, članico društva
Ekologi brez meja, ko nam je
predstavila akcijo »Očistimo
Slovenijo 2011« in zagotovili sodelovanje pri odkrivanju in popisovanju divjih odlagališč odpadkov.

Obiskal nas je podžupan Radovan Rusjan, pogrešali pa smo
radovednost krajevnih in občinskih svetnikov, saj v občini RenčeVogrsko občani s prostovoljskim
delovanjem na športnem, kulturnem, humanitarnem in drugih
področjih veliko prispevamo k
pestrosti in kakovosti življenja
vseh ljudi.
Naš DAN za SPREMEMBE je bil
poučen in zabaven za obiskovalce za nas, prostovoljce, pa potrditev, da delamo prave stvari, na
pravi način in tako spreminjamo
naš-moj, tvoj, najin-svet!
Zmaga Prošt

Pomlad - čas za navdih in ustvarjanje
Razstava slik v Mercator
centru: Slikarke, ki intenzivno vadimo že četrto leto,
smo letošnjo pomlad obogatile kar s tremi dogodki . Na
pobudo vodstva Mercator
centra in Mitje Skočirja iz
Vrtojbe smo 29.marca postavile razstavo naših slik v
obnovljeni galeriji v Mercator centru v Novi Gorici.

Extempore-Burbonke :V začetku
maja meseca se je v Novi Gorici
tudi letos odvijal Festival vrtnic.
Povabilu, da pripravimo v tem
času v vrtu Burbonk na Kostanjevici extempore, smo se seveda
odzvale v velikem številu. Nastala
dela pa so bila v prostorih samostana razstavljena in na ogled ves
čas Festivala vrtnic.
Slikarski popoldan v VDC Stara
Gora: V prelepo okolje Varstve-

no delovnega centra Stara Gora
smo se odpravile 10.maja. Z
nami je bila tudi naša mentorica
Jana Dolenc. Tema slikanja ni
dajala nobenih omejitev, tako da
je vsaka delala po lastnem navdihu v danem trenutku. Čez čas
so se nam pridružili tudi varovanci VDC-ja in nastajala so skupna
dela. Veseli nas, če smo s tem
dejanjem varovancem doma in
osebju polepšale kak trenutek njihovega življenja.

Smo na polovici letošnje poti našega dela. Pred nami je Mohorjevo. Ob tej priliki se bo v Renčah v
prostorih bivše gostilne s slikami
in izdelki iz gline predstavila naša
članica Marica Kobal.
Pripravljamo pa se na extempore
Renče 2011, ki ga bomo v jeseni
v Renčah imeli skupaj z likovno
skupino iz Staranzana.
Za slikarke iz Renč in okolice:
Hema Jakin
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Demenca – bolezen starosti
Ko se nam leta nabirajo, se vse pogosteje
srečujemo s pozabljivostjo. Ali so to že prvi
znaki demence? Kakšna je razlika med normalno pozabljivostjo in demenco? Kaj storiti,
da bi se s to boleznijo srečali čim kasneje? Ali
obstajajo zdravila?
Demenca je bolezen, ki napada ostarele, ki
potrebujejo pomoč in varstvo.
Nekdaj čili in zdravi ljudje se v jeseni življenja
pričnejo spreminjati, česar se ne zavedajo in
si nočejo priznati. Svojci ne opazijo, da postajajo sorodniki pozabljivi, zanemarjajo higieno,
niso več sposobni živeti in skrbeti zase.
Pomoč praviloma poiščejo šele, ko je znakov
demence že toliko, da ne znajo več bdeti nad
temi starostniki.
Kam z nekoč čilim, zdaj pa povsem nebogljenim očetom ali mamo? Tako se iz dneva v
dan sprašuje vse več ljudi – njihovih otrok, ki
so še prisiljeni hoditi v službo.
Glede na to, da so namere o podaljšanju delovne dobe vse resnejše in da se tudi življenjska doba podaljšuje, bo množica nemočnih
sorodnikov vsak dan večja.
O vsem tem sta nas na srečanju v Mušičevi
dvorani Kulturnega doma v Bukovici seznanjala magister Jože Škrlj in njegova sodelavka Miljanka Simsič.
Kaj vse nam prinaša ta tiha ubijalka, nam je
nazorno osvetlil naš predavatelj.

Kako bolezen prepoznamo?
Kako bolezen vpliva na svojce?
Pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni.
O prostovoljskem delu z osebami z demenco za zvišanje kvalitete življenja obolelih in
svojcev.
Obstajajo skupine prostovoljske pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem. Projekta Res – je, in Spominčica sta usmerjena v
zvišanje kvalitete življenja obolelih in tistih, ki
skrbijo zanje.
Demenca je stanje, sindrom s stotimi obrazi
in izrazi. Vsiljuje se vprašanje, zakaj o tem ne

razmišljajo in ukrenejo na državni ravni, kjer
poudarjajo, da je Slovenija socialna država.
Pa je res?
Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

Demenca
Hujša je od prav vsake poškodbe udov teles,
Bolni – služabnikov imen ne pozna,
Ne prijatelja lica – včeraj je z njim še večerjal,
Ne tistih, katerim življenje dal je, jih vzredil.
Iunius Iuvenalis – leta 124

Emilija Pavlič o zdravi prehrani za starejše

Projekt Zdrava prehrana za starejše izvaja Zveza društev upokojencev Slovenije s finančno podporo
francoske fundacije. Lani je nastala
knjižica z nasveti in recepti za pripravo preprostih zdravih obrokov v
domači kuhinji.
Letos pa potuje po Sloveniji troje žensk, ki
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so opremljene z lonci, zelenjavo, ribami,
kvasom, moko, prenosnim štedilnikom,
knjižico in fotoaparatom. Društvo upokojencev Renče je
19. maja organiziralo
srečanje z njimi: Emilijo Pavlič, Lado Zeiupokojeno novinarko in njeno hčerko
Bredo. Posebej nas
je očarala kuharska
mojstrica Emilija
Pavlič. V Hiši pravih
srečanj je pred očmi
30 obiskovalcev iz Renč in bližnjih krajev
prikazala, kako pripravimo testo za kruh brez
gnetenja, v leseni skledi, z leseno kuhalnico
in vročo vodo!? V pečico je dala pladenj s
testom, ki je čez noč stalo v hladilniku. Pa je
zadišalo kot v pravi pekarni. Preizkusili smo
sveže hrustljave kruhke narejene po njeni recepturi in jih pohvalili.
Pokazala je, kako najhitreje očistimo sardelice

in izločimo kost. V liter vode damo pest soli in
luske z lahkoto odstranimo. Ribice ocvremo
na hladnem olju. Neprijetnih vonjav po ribah
ni. Preizkusila sem in zares ni bilo potrebno
zračiti kuhinje celo popoldne. »Male skrivnosti velikih mojstrov«, smo nekoč gledali
na črnobelih TV zaslonih. Da, celo življenje
se človek uči. Tudi starejše gospodinje smo
dobile dragocen poduk.
Radoživa in iskriva gospa Emilija nas je mimogrede opomnila na dobrobit pridelave zelenjave na domačem vrtu in uživanja sadja.
»Od maja do oktobra ne pečemo peciva«,
saj nam narava ponuja sveže sadje. Pa kako
naj se obujemo in oblačimo, da bomo varno
stopali in se udobno počutili. Naj bomo prijazni najprej do sebe, naj se imamo radi. In če
bomo zadovoljni, če bo nam dobro, bomo z
vsemi ljudmi lahko shajali.
Obljubila je, da še pride in zagotovo jo jeseni
spet povabimo.
Posnetek dogodka najdete v albumih fotografij na strani ZDUSa in video na YoutubeZdrava prehrana za starejše, deseto srečanje.
Zmaga Prošt
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Nova pridobitev na Volčji Dragi
onalni cesti je veliko prometa in je bila ureditev pločnika z razsvetljavo velikega pomena
za varnost pešcev.
Predaje objekta v uporabo se je, poleg župana Aleša Bucika in predsednika krajevne
skupnosti Bukovica-Volčja Draga Viljema
Žižmonda, udeležilo veliko število krajanov
vključno z najmlajšimi, ki jim bo omogočen
varen sprehod.
Bogo Rusjan

V programu urejanja infrastrukturnih objektov v občini Renče-Vogrsko je bila predvidena tudi izgradnja pločnika ob regionalni cesti
Volčja Draga-Šempeter.

Na delu cestišča od križišča ob prehodu čez
železniško progo do občinske meje z občino
Šempeter-Vrtojba v Bazari je bilo ob izgradnji
pločnika urejeno še odvodnjavanje meteornih voda, nameščena javna razsvetljava in
urejene brežine z varovalnimi zidovi. Na regi-

Revija pevskih Mešani pevski zbor Društva upozborov
kojencev Bukovica-Volčja Draga
Pokrajinska zveza Društev upokojencev Severne Primorske je v sodelovanju z Društvom upokojencev Prvačina v kulturnem domu v
Prvačini 4.junija priredila Revijo
pevskih zborov upokojencev severne Primorske.

V kulturnem domu v Prvačini, 4.junija 2011:
Nastop Prvačke pleh muzike je bil pravi uvod
v revijo.
Svoje so v mozaiku kulture dodale pevke
kmečkih žena ter nastop otrok iz osnovne
šole.
Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi,
tako tudi naš pevski zbor Klasje iz Bukovice
in Volčje Drage.
Prijetno vzdušje se je stopnjevalo in doseglo
vrhunec, ko so se na odru zbrali vsi pevci
zborov ter zapeli zaključno pesem Vstajenje Primorske ob spremljavi Prvačke pleh
muzike pod vodstvom dirigenta Gregorja
Braliča.
Po končani reviji so se nastopajoči pevci in
gostje ustavili v dvorani na prijetnem družabnem srečanju.
Pohvala organizatorjem!
Renata Tischer

Nastop na Reviji pevskih
zborov upokojencev je prva
preizkušnja v uveljavljanju
zbora v širšem prostoru.

Samozavest so si pridobili z nastopi
na prireditvah v domači krajevni skupnosti kjer so bili vedno dobro sprejeti.
Foto: Bogo Rusjan
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Dvigovanje mlaja in kresovanje na Vogrskem

Tradicija se nadaljuje…
Mlaj, kres, glasba in druženje. To so skupni
imenovalci za vsakoletno dogajanje na Vogrskem, na predvečer praznika dela. Živahno je
bilo tudi letos, le da je bilo glavno dogajanje
preseljeno s križišča pri avtobusni postaji na
ploščad pri zadružnem domu. 21-metrski
mlaj so možje že nekaj dni prej pripeljali s Trnovega, 30. aprila pa je bilo na vrsti lupljenje,
pletenje treh vencev in seveda dvigovanje,
ob čemer marsikomu zastane dih. Zaigral je
domači Pihalni orkester Vogrsko, Suzana (op.
bar Suzana) pa je postregla z odlično frtaljo
in palačinkami. Ko je slovenska zastava na
mlaju veselo zaplapolala, so se obiskovalci
skupaj z orkestrom premaknili do križišča,
kjer je zagorel ogromen kres. Tako so Vogrini
poskrbeli, da se tradicija dvigovanja mlaja in
prižiganja kresov ohranja in postaja sinonim
za druženje in rajanje pozno v noč.
Klara Šuligoj
Foto: Urška Gregorič

Podeželske žene z Vogrskega smo vsako leto bolj
aktivne!

Podeželske žene z Vogrskega smo si v
začetku leta zastavile program dela za
leto 2011. Poleg ostalih aktivnosti, ki so
že utečene v naši KS in občini, ker smo
podeželske žene vedno prisotne, smo se
odločile za pekarske tečaje, predavanja
o zdravju, udeležbo na razstavah izven
občine in ekskurzijo v muzejih in vrtnarijah.
Tako smo v januarju poslušale predstavitev
proizvodov iz zeliščnega programa (eterična
olja, kreme in kopeli) za uporabo v času virusov in prehladnih obolenj.
V februarju smo se spet zbrale na Furlanovi
kmetiji, kjer smo se učile peči torte in biskviObčinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2011

tno testo oz. rulade.
Tečaj je vodila naša
članica Damjana
Furlan. Kar smo
spekle, smo tudi
pokusile in seveda
k sladicam gre tudi
ustrezna pijača. To je
naše žensko predikatno vino, ki nam ga
je ponudila gospodinja Danila.
V aprilu mesecu
smo se udeležile velikonočne razstave.
Društvo žena iz Bilj
(sosednja občina Miren – Kostanjevica), nas
je povabilo na razstavo pirhov pred prazniki.
Odzvale smo se povabilu in pripravile naše
značilne pirhe; od umetniških do preprostih
domačih.
V mesecu maju smo se podale na ekskurzijo
po Soški dolini do Kobarida, kjer smo si ogledale muzej sirarstva in predstavitev izdelave
sira, ki smo ga tudi poskusile.Tu smo imele
tudi možnost nakupa sira in ostalih mlečnih izdelkov. Zadovoljne z ogledom smo se
popeljale v idilično alpsko vasico Log pod
Mangartom, ki leži ob Loški Koritnici. Tu smo
imeli krajši postanek za ogled novega mostu,
katerega je veliki plaz pred leti porušil. Za tem
nas je pot vodila po čudoviti alpski cesti proti

prelazu Predel naprej v mesto, ki leži nedaleč od tromeje Trbiž. Tudi tu smo imeli krajši
postanek. Po postanku smo se vrnile nazaj
v Slovenijo v Mojstrano. Sprehodile smo se
po tej lepi gorenjski vasici in nadaljevale pot
v Begunjah, kraju, ki je opevan od ljudskih
balad do ponarodelih viž ansambla bratov
Avsenik. In težko bi na tako majhnem koščku zemlje našli toliko naravnih lepot, zgodovinskih pomnikov. Naš naslednji postanek je
bil v Radovljici – središču zgornje Gorenjske.
Sprehodili smo se po mestnem jedru, ki ga
obkrožajo slikovite meščanske hiše in trgi.
Naša zadnja postaja je bila vrtnarija REŠ, kjer
smo si ogledale vzgojo in nego čudovitih
rastlin. Vrtnarka nas je seznanila z narastki
in zasaditvami za različne lege, skalnjake.
Lastnica nas je tudi počastila vsako z eno
rožico. Polne lepih vtisov in doživetij smo se
vrnile domov.
Predsednica aktiva Darja Fornazarič
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Šolski orkester Vogrsko – srebrna plaketa

Šolski orkester Vogrsko se je s 1.
tekmovanja mladinskih godb, ki
je potekalo v soboto, 9. aprila na
Konservatoriju za glasbo in balet
v Ljubljani, vrnil s srebrno plaketo.

Mladi godbeniki iz vse Slovenije so tekmovali v treh kategorijah, glede na povprečno
starost nastopajočih članov orkestra. Naš orkester je tekmoval v kategoriji A, povprečna
starost do 14 let. Orkester je na tekmovanju
zaigral obvezno skladbo A. L. Silva, The cliffs
of menndocino in izbirno D. Haffer, The last
to defend.

Mladi glasbeniki smo zadnje mesece še več
vadili, z zanosom, vaje so bile res intenzivne.
Naš trud pa je bil na koncu, po uspešno zaigranem tekmovalnem nastopu, poplačan z
nepozabnim toplim občutkom sreče. S svojim samozavestnim in energičnim nastopom
smo prepričali tudi mednarodno žirijo, ki so
jo sestavljali Miro Saje, mag. Hans Brunner
(Avstrija) in Alojz Zupan. Dosegli smo 80,28
odstotka in s tem osvojili srebrno plaketo. Posebej so pohvalili tolkalce, koncept delovanja
orkestra ter izrazili zadovoljstvo s celotnim vtisom, ki smo ga pustili. Svetovali so, naj delamo po doslej zastavljeni poti, in nam zaželeli
srečo v prihodnosti.

Da smo na pravi poti, smo doslej dokazovali
predvsem na koncertih v domači občini, srebrna plaketa je še dodatno potrdilo in vzpodbuda za orkester, ki deluje v sklopu godbeniške šole Vogrsko, ter za dirigenta Tomaža
Škamperleta.
Nuša Hvalica

Pihalni orkester v Splitu
V Splitu je od 14. do 17. aprila potekal mednarodni festival pihalnih
orkestrov, katerega se je udeležil
tudi Pihalni orkester Vogrsko.

Orkestri so v petek in v soboto tekmovali v treh
različnih kategorijah. V najtežji kategoriji (kategorija A) je nastopal tudi Pihalni orkester Vogrsko,
ki se je pred mednarodno komisijo predstavil z
obvezno skladbo A Klezmer karnival in skladbo
po lastni izbiri – Seagate overture ter dosegel
7. mesto. Z izvedbo skladb so bili godbeniki
zadovoljni in z gotovostjo lahko rečemo, da so
večmesečne priprave s tekmovanjem dosegle
svoj vrhunec. Mednarodno tekmovanje pomeni velik korak k napredku orkestra in odpiranju
novih poti za prihodnost. Godbeniki so v Splitu
preživeli lepe trenutke, spoznali mesto, njegovo
zgodovino in znamenitosti. Sprehod ob morju,
druženje, prepleteno z glasbo, s smehom, pesmijo in prijetnim klepetom, pa bo vsem ostalo
v lepem spominu.
Tina Saksida
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Comenius teden na OŠ Renče

V prvi polovici maja, natančneje od
10. do 14. maja, so našo šolo v okviru projekta Comenius, ki smo ga
omenjali že februarja, ko so Švedi
gostili nas, obiskali učenci iz petih
tujih držav. V Comenius so vključene naslednje države: Španija,
Francija, Bolgarija, Anglija, Švedska in seveda Slovenija.

Tuji učenci in njihovi učitelji spremljevalci so
začeli prihajati v torek že okoli 11. 30 dopoldne. Prvi so prišli Francozi, za njimi pa so se
do 19.ure zvečer zvrstili še vsi drugi. Ko so
prispeli, smo jih učenci gostitelji odpeljali k
sebi domov, kjer so se v miru namestili in pojedli večerjo. Po večerji so si nekateri z družinami gostiteljicami ogledali Renče in njihovo
bližnjo okolico.
Ko smo naslednjega dne zjutraj prišli v šolo,
nas je najprej vse skupaj pozdravil ravnatelj
naše šole Bogomir Furlan, sledila pa je kratka predstavitev Slovenije. Potem smo se z že
prej določenimi skupinami (v vsaki je bilo nekaj Slovencev ter nekaj tujih učencev) odpravili v učilnice, kjer smo sodelovali pri pouku, ki je
tistega dne potekal tako v slovenščini kot tudi
v angleščini. Po kosilu smo imeli prosto popoldne. Zvečer smo vsi šli v kulturno dvorano v
Renčah, kjer je potekala prireditev, za katero je
vsaka šola pripravila svojo točko. Našo šolo je
zastopal šolski pevski zbor ter mažoretke. Posebej pa so presenetile Anja, Sara in Janja
Kobal, ki so ob spremljavi zbora zelo lepo zapele Abbino pesem Chiquitita.
V četrtek je bilo na sporedu kuhanje, saj je
tema projekta med drugim tudi zdrava prehrana. Že prejšnjega dne smo se dogovorili,
kaj bo katera skupina kuhala, zato nas je šolObčinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2011

ski hišnik s kombijem že takoj zjutraj peljal v
hiše družin, ki so se prijazno ponudile, da nam
za nekaj ur posodijo svojo kuhinjo. Za to se
jim še enkrat zahvaljujemo. Pri kuhanju je šlo
vse kot po maslu. Vsaka skupina je skuhala
tri jedi, in sicer predjed, glavno jed in sladico,
vsaka od teh je bila iz druge države. Ko smo
vse skuhali, smo se skupaj s hrano odpeljali
nazaj v šolo, kjer smo imeli pokušino pravkar
skuhanih, še toplih jedi iz različnih držav. To je
bila za nas izjemna priložnost, da smo okusili,
kako se kuhinja razlikuje glede na državo, iz
katere izhaja. Po kosilu smo se nato odpravili
v šolsko telovadnico in na igrišče za šolo, kjer
smo imeli razne športne igre, predstavili pa
so se tudi renški kotalkarji. Potem smo imeli
prosto popoldne, kdor pa je želel, se je lahko
pridružil odpravi, ki si je zadala za cilj prehoditi

Gregorčičevo pot.
V petek smo morali vstati zelo zgodaj, saj
smo imeli poln koš načrtov za cel dan. Najprej smo se peljali do Solkanskega mosta
in gostom po poti razložili vse pomembne
stvari o njem ter o vseh drugih znamenitostih, mimo katerih smo se peljali. Nato smo
se fotografirali na Trgu Evrope, pomalicali ob
samostanu na Kostanjevici, kjer smo si s polnimi želodčki ogledali grobnico Burbonov in
vrt, poln vrtnic burbonk. Pot se je nadaljevala
proti Ljubljani. Tam smo jim razkazali stari del
Ljubljane in njen center. Z vzpenjačo smo se
povzpeli na grad in se posladkali s sladoledom. Ko smo končali z ogledom, nas je avtobus odpeljal do Škocjanskih jam, ki smo jih
prehodili po dolgem in počez. Ko smo končali z ogledom, smo se odpeljali domov in
preživeli zadnji večer s svojimi gosti.
Naslednje jutro smo se poslavljali. Ko smo
učence pripeljali pred šolo, smo najprej po-

čakali, da so se učitelji pripeljali iz hotela, nato
pa smo objeli naše nove prijatelje, ki so se
vkrcali na avtobus in nam pomahali v slovo.
Mislim, da jih bomo vsi zelo pogrešali, a smo
ohranili stike preko interneta. Tako se naše
prijateljstvo nadaljuje.
Lala Frančeškin,
učenka 8. a razreda OŠ Renče
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Evropska vas 2011
Letošnji 10. maj je bil za tiste šole,
ki sodelujejo v projektu Evropska
vas, znamenje medsebojnega povezovanja, spoznavanja evropskih
držav in njihove kulture, posebnosti, znamenitosti in drugačnosti, ki
vsako državo dela posebno in unikatno.

Učenci in učitelji OŠ Renče smo v letošnjem
letu raziskovali državo Veliko Britanijo.
Skozi dejavnosti smo: spoznavali države,
vključene v EU, katere del je tudi Velika Britanija, osredotočili smo se predvsem na
osnovne geografske in zgodovinske pojme,
utrjevali smo angleški jezik na različnih nivojih, degustirali angleške dobrote ob popoldanskem čaju in še kaj.
Učencem so bile dejavnosti zanimive, ustvarjalne, pestre in ne prisiljene. Ker so teme sami
izbirali, je bila motivacija še toliko večja.
Priprava na projekt je učence znotraj razreda
še dodatno povezala, zanimive so bile med
predmetne povezave (spoznavanje okolja,
likovna vzgoja, športna vzgoja, izbirni predmeti, angleščina). Učenci so se z velikim
pričakovanjem in radovednostjo pripravljali
na zaključno prireditev, ki je potekala v Novi
Gorici. Stojnice z izdelki, tradicionalno hrano
in raznimi tekmovanji za obiskovalce so bile

postavljene na glavni trg v mestu, vse skupaj
pa so dodatno popestrile izvirne predstavitve držav, ki niso razočarale prav nikogar.
Naši učenci so zaplesali ples iz 16. stoletja
in angleški valček ter dodatno ogreli že sicer
navdušeno publiko. Z zanimanjem so spremljali ostale sodelujoče skupine v kulturnem
programu ter primerjali svojo ustvarjalnost z
ostalimi. Učenci so podobno podoživeli predstavitev različnih držav z izdelki, ki so bili na
naši stojnici in na stojnicah drugih šol. Marsikaj zanimivega so učenci predstavili, žal pa

je bilo premalo časa za podrobnejše oglede.
Vtisi in razpoloženja otrok in odraslih so dajali
radostni navdih. Naklonjeno nam je bilo tudi
vreme.Navdušenje še kar ostaja in učenci že
razmišljajo, kam jih bo zanesla pot naslednje
leto, na Evropsko vas.
Pravijo, da svet stoji na mladih in mislim, da
je Evropska vas pravi projekt za ojačanje stebrov, temeljev in našega znanja ter razumevanja ideje »vsi drugačni, vsi enakopravni«.
Nataša Prinčič,
koordinatorica projekta Evropska vas za OŠ Renče

Naša pomlad 2011

Glasba in s tem tudi petje je igra v
otroških srcih, ki so nenehno radovedna in iščejo nove in nove vzgibe. S pesmijo in melodijo se otroška duša omehča, otroci postanejo
čustveno dovzetni in komunikativni. Pesem je vedno vzdrževala
medsebojne odnose med ljudmi in
ustvarjalno lepe trenutke.

Revija otroških in mladinskih pevskih
zborov Goriške je potekala v treh dnevih
na dveh lokacijah, saj je bilo letos prijavljenih
22 pevskih zborov. Na pevski reviji sta
12. aprila v Kulturnem domu v Novi
Gorici zapela pod vodstvom zborovodkinje Nataša Domazet otroški in
mladinski pevski zbor osnovne šole
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
ob glasbeni spremljavi pianistke Tjaše Rotar-Komel in učencev šole Ma-

tica Vrtovca(kitara), Jerneja Kalina in
Vasje Drnovščka (ksilofon).
Vzgajati in izobraževati mlade k ohranjanju
bogate zborovske tradicije pomeni nenehno
vztrajanje v pesmi kot izraz zvestobe sebi,
svoji besedi in glasbi. S petjem v pevskem
zboru je najbolje predstaviti našo dragocenost, ki je mnogi večji narodi na zahodu nimajo.
Zapisala: Nataša Domazet
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Evropska prvakinja
Na Škotskem, v kraju Gullane, se je od 30. maja do
3. junija letos odvijalo odprto evropsko prvenstvo
USKIDS CHAMPIONCHIPS v golfu za otroke
do 14 let.

Sodelovalo je 490 otrok s celega
sveta. Med njimi je bila tudi mlada slovenska reprezentanca, ki je
štela 8 otrok od 8 do 14 let. Med
njimi je bila tudi Tijana Jovićević,
ki je tekmovala v skupini do 8 let.
Vpisala se je v zgodovino, saj je
dosegla bleščečo zmago, kot
prva Slovenka je osvojila 1. mesto v svoji konkurenci. Gladko je
s 17. udarci prednosti v treh dneh
premagala 2. uvrščeno Kitajko
Joko Taii. Na splošno so se vsi
naši otroci zelo izkazali in dosegli
zavidljive rezultate.
Tijana s pokalom za 1. mesto in drugo uvrščena Joko

Nataša

Mama Nataša s Tijano

Športne igre VDC-jev s. Primorske v Renčah
V Renčah so se aprila ponovno odprla vrata in srca
osebam s težjimi in težkimi motnjami v razvoju.
VDC Nova Gorica je s pomočjo
prostovoljcev organiziral in izvedel tekmovanja v različnih disciplinah. Sodelovalo je 36 tekmovalcev osmih ekip iz raznih VDC
– jev Primorske. Namen iger je,
da ljudem z najtežjo oviranostjo
omogočijo sodelovanje na področju športa in potrjevanje ob
doživljanju uspeha.
Kotalkarski klub Renče jim
je velikodušno odstopil in
primerno pripravil dvorano,
kotalkarji domačega kluba
pa so obiskovalce prisrčno

presenetili s plesno točko.
Sodelovali so tudi učenci
OŠ Renče in prostovoljke
domače Karitas.
Uvodni pozdrav je udeležencem
iger namenila direktorica VDC- ja
N. G. Tea Leban, igre pa je otvoril Radovan Rusjan, podžupan
občine Renče – Vogrsko.
Da se taki dogodki uresničijo,
je potrebno veliko dobre volje,
strpnosti in srčnosti, zato hvala
vsem, ki ste svojo voljo in čas namenili temu.
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Spretnostna vožnja z terenskimi vozili v Renčah

Tradicionalni dogodek v renškem glinokopu
Goriških opekarn

Na površinah glinokopa
Goriških opekarn je 28.
in 29. maja v organizaciji
društva ljubiteljev terenskih vozil- OFF ROAD
EXTREME TEAM potekala dvodnevna prireditev
s preizkušnjami v spretnostni vožnji s terenskimi vozili.
Prireditev je tradicionalna in je kot
enajsta po vrsti dokaz, da zagon
v društvu ne pojenja. Preizkušnji
sta za državno prvenstvo in potekata v dveh kategorijah: spretnostna in hard (Spretnostna –
vožnja po zahtevni in vijugavi poti
omejeni z trakom – kjer tekmovalci poleg natančnosti pokažejo
tudi hitrost manevriranja med ovirami in kot druga verjetno najbolj atraktivna preizkušnja: hard kjer primerno opremljeni terenci
(varnostna kletka, vitel, močnejše
vzmetenje, primerne gume…) vozijo po zelo zahtevni progi (blato,
vzponi, previsi, jarki …) Preizkušnje so se odvijale na površinah
saniranega dela glinokopa GORIŠKIH OPEKARN, katerim gre
vsa zahvala za razumevanje in

pomoč pri izvedbi prireditve. Ker
je del glinokopa, kjer se je odvijala
v prejšnjih letih hard preizkušnja
poplavljen, smo morali progo
spremeniti. Poleg proge smo
spremenili tudi način tekmovanja
–tako imenovano krožno preizkušnjo (tekmovalci vstopajo na kontrolnih točkah in vozijo omejen
čas, pri tem pa se jim šteje število
prevoženih kontrolnih točk). Glede na odzive so bili tekmovalci
in gledalci zadovoljni, saj takšen
način nudi voznikom več vožnje
-2*2 uri, gledalcem pa več akcije.
Kot vsako leto je bila
sobotna
prireditev
v spretnostni vožnji
manj obiskana .V nedeljo pa so gledalci
prišli
tradicionalno
množično, za kar se
jim zahvaljujemo, saj
je to poleg rezultatov naših mladih ekip
največja stimulacija
za bodoče delo. Že
v lanski sezoni se je
začel prebujati v društvu tekmovalni duh
in rezultati niso izostali. Letos so na naši
prireditvi člani dose-

skupno 5. mesto od 13 posadk,
kar je enkratno glede na to, da sta
fanta še zelo mlada, tekmujeta pa
z lado nivo lastne predelave.
Na prireditvi je v dveh dneh sodelovalo 24 posadk (od tega dve
iz sosednje Italije) v spretnostni,
ter 13 (4 iz Italije ) posadk, v hard
preizkušnji, skratka v dveh dneh
je v dveh disciplinah in 4 kategorijah sodelovalo 37 posadk
(voznik in sovoznik). Prireditev je
bila zelo uspešno izpeljana ter s
podelitvijo pokalov najboljšim v
nedeljo, 27. maja tudi zaključena.
Zasluge za izvedbo prireditve
imajo vsi člani društva, družinski
člani in simpatizerji, kateri so v
organizacijo vložili in izvedbo prireditve ogromno prostovoljnega
dela, poudariti pa moramo, da bi
brez pomoči občine Renče-Vogrsko ob pomanjkanju sponzorjev
prireditev zelo težko izvedli na takem nivoju.
Seveda se na koncu najlepše
zahvaljujemo vsem ki ste nam
pomagali, PGD – Šempeter,
članom enote prve pomoči civilne zaščite občine Renče-Vogrsko, sponzorjem, gledalcem,
tekmovalcem, Krajevni skupnosti
Renče, občini Renče-Vogrsko pa
prav posebej.

gli zavidljive rezultate. V skupini
A spretnostne vožnje (bencina
do 2000ccm) je naš član Ivo
Gregorič zasedel 4. mesto za
d.p. v kategoriji c (dizli) pa so naši
člani zasedli - Vasja Miklavčič
1. mesto , 2. je zasedel Boštjan
Blažič na četrtem mestu pa je
bil Miha Arčon. V hard-u so letos društvo zastopale tri posadke, posebno pa moramo pohvaliti
posadko - Erik Kristančič - kot
voznik in Anej Blažič kot sovo- Vidimo se naslednje leto
znik, saj sta zmagala v točkovanju
Viljem Košuta
za državno prvenstvo in dosegla
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Pomladne škuljade
ci. Igralo se je z gumi ploščki,
zmagovalec je Boris Brezar,
drugo mesto je zasedel Dušan Arčon (ŠD Škulja) , tretji pa je bil Franci Faganel.
Škuljači so to pomlad zaključili
veliko investicijo. Dokončano je
igrišče pod viaduktom, kjer
je urejenih 16 osvetljenih igrišč
in družabni prostor. Načrtujejo
še postavitev igrišča za odbojko,
s čimer si želijo privabiti pod Viadukt še več mladih.

lica, tretje mesto pa je zasedel
Valter Gorjan.
V Šempasu to igro imenujejo
kagucanje. Peto leto zapovrstjo,
29. maja, je Turistično društvo
Šempas izpeljalo tekmovanje.
Prvo mesto je zasedla ekipa Arčoni (Simon Kokelj, Ivan Arčon , Jože Sitar), drugo mesto je pripadlo ekipi Vogrsko 1
(Davorin Petrovčič, Milovan
Gregorič, Jože Hvalica), tretji
pa so bili Goletarji (Hari Moze-

Pomlad je čas, ko se narava prebuja, za škuljače pa je
to čas, ko se iz zaprtih prostorov preselijo na prosto.
Tako so škuljači v novo sezono
iger za pokal Piramida Impex
zakorakali 16. aprila s 5. občinsko škuljado, v prelepem
ambientu ob dvorcu Vogrsko.
Občinski prvaki so letos postali
Vogrsko 1 (Milovan Gregorič,
Jože Hvalica, Davorin Petrovčič), druga je bila ekipa MI3
(Dimitrij Bavcon, Marjan
Grilč, Drago Rodman), tretji
so bili BDS (Darko Koron, Stojan Gorjan, Boris Živec). Ob
tem se zahvaljujejo družini Bucik
za izkazano gostoljubje.

igralo v dvojicah. Škulje so morale zadoščat strogim pogojem:
smele so biti le kamnite in ročno
izdelane, kot po starem (za tiste,
ki ne veste, se sedaj škulja tudi
že z aluminijastimi škuljami ali
pa vsaj struženimi granitnimi).
Našim škuljačem pa je bilo to,
kot zgleda, pisano na kožo in so
z zahtevno konkurenco pometli
ter tako prinesli domov že drugi
pokal iz Hrvaške. Zmagovalca
memorialnega turnirja v Tinjanu
sta Jože Hvalica in Davorin Petrovčič.
Tekma pod viaduktom se je
odigrala 21. maja. Igralo se je
Odlično so se naši škuljači od- 15. maja je potekalo 2. tek- posamezno, s poljubnim materezali tudi 14. maja na Hrva- movanje za Pokal Slove- rialom. Zmagal je Davorin Peškem, v Tinjanu, kjer se je nije – posamezno v Radovlji- trovčič, drugi je bil Jože Hva-

tič, Radovan Rusjan, Klavdij
Turel).
Ker se člani zavedajo pomembnosti ohranjanja prvobitne igre z naravnimi
materiali, bodo na tradicionalni škuljadi na Vogrskem
igrali le s kamnitimi škuljami.
Škuljada na Vogrskem je bila
v soboto, 18. junija in je, tako
kot ponavadi, del krajevnega
praznika na Vogrskem. Letos je
tekmovanje izjemoma potekalo
pod Viaduktom, zaradi gradbenih del na Osnovni šoli Vogrsko.
Letošnjo 8. škuljado so popestrili
tudi harmonikaši in hrvaški etno
glasbeniki.
Za več informacij si oglejte našo
spletno stran: http://www.skulja.
si/
Ana Hvalica
Foto: Nuša Hvalica, Igor Vuk in Zoran
Fornazarič
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Tradicionalni pohod na Trstelj

Tudi letos na dan upora proti okupatorju nam je bilo vreme naklonjeno pri izpeljavi pohoda na Trstelj.

Na prizorišču od Stjenkovi koči se je zbralo
veliko število ljubiteljev pohodništva. Kot vedno smo člani ŠD Partizan Renče pripravili
tradicionalni program z vlečenjem vrvi, sko-

kih v vrečah in podajanju vodnih balončkov.
Na koncu smo najboljšim ekipam in posameznikom podelili zaslužene nagrade.
Tekst in foto: Boris Pregelj

Nogomet v Renčah
Nogometno društvo Renče je z novim upravnim
odborom na čelu že začelo žeti uspehe.

Članska ekipa je nanizala deset
zaporednih zmag, kar je po dveh
težkih sezonah prava nagrada za
ves vložen trud in delo prepojeno
s strastjo do športa, ki je zajela
vse sodelujoče. Nič pa ne kaže,
da se nogometaši pod vodstvom
Rajka Lasiča nameravajo ustaviti, saj jih opogumlja vedno večja
podpora s tribun. S priložnostnimi
tekmami renški veterani opozarjajo, da le niso še pozabili, kako

se igra nogomet. Uspešno sodelujejo s podobnimi društvi iz Slovenije, Italije in Avstrije. V sklopu
društva tekmujejo tudi mlajše selekcije, katerih igralci bodo nekoč
poskušali zapolniti čevlje sedanjih
najboljših nogometašev iz Renč.
Ko se šolsko leto približuje koncu
in se učenci pripravljajo na težko
pričakovane počitnice, pri ND
Renče že iščemo nove igralce za
naslednjo sezono, zato vabimo
vse ljubitelje nogometa, stare do
12 let, da se nam pridružijo. Za
dodatne informacije pokličite na
tel. številko 041 775 728 Sandi ali 041 406 469 Robi.
NK Renče

Mlajša selekcija NK Renče

Člani NK Renče

Veterani NK Renče na prijateljski tekmi v Italiji
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Kotalkarji ponovno osvajajo odličja

Tekmovalna sezona je v sta tudi letos zastopala Slovenijo kotalkarji iz »največjih kotalkarskih športnice so se tudi letos vrnile z
s sodelovanjem na tekmovanju velesil Evrope«.
osvojenimi odličnimi rezultati. Lupolnem teku.
Na 19. Mednarodnem pokalu
Renč, ki je potekal 9. in 10. aprila
v kratkih in dolgih programih ter
med športnimi pari so domačini
osvojili 14 odličij, od tega 4 zlata,
7 srebrnih in 3 bronasta.
Ana Turel in Jan Kerševan

športnih in plesnih parov v Bologni, ki je bilo 16. in 17. aprila ter
med elitno konkurenco zasedla
četrto mesto.
Med velikonočnimi prazniki so
kotalkarji letos ponovno obiskali
Rim. Udeležili so se tekmovanja
WISP, na katerem so sodelovali
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Brez pravega oddiha so nadobudni kotalkarji, že naslednji vikend tekmovali v Novi Gorici na
tekmovanju Goriška vrtnica, ki
se je odvijalo med prvomajskimi
prazniki že dvaintridesetič doslej.
Tekmovali so v obveznih likih ter
v kratkih in dolgih programih. Uvrstitve med najboljšimi, so poleg
domačinov in italijanov, krojili tudi
tekmovalci iz Španije. Renčani so
osvojili 5 zlatih ter po 6 srebrnih
in bronastih medalj.
Že naslednji teden, se je v Renčah odvijalo še eno tekmovanje
in sicer v obveznih likih, na katerem smo poleg domačinov in
italijanskih tekmovalcev, po nekaj
letih gostili tudi tekmovalce iz Avstrije, katerim so renčani gostoljubnost vrnili z udeležbo na tekmovanju na Dunaju, ki je mlade
renške kotalkarje resnično očaral.
Pokal Nemčije se je letos izjemoma odvijal v Hanau. Mlade

cija Mlinarič s tretjim mestom v
kombinaciji, Tanita Kaja Černe
z drugim mestom v kombinaciji
in tretjim v prostem programu,
Ana Turel pa je zasedla četrto
mesto v kombinaciji. Slovensko
reprezentanco sta poleg treh
»renčank« zastopali še Teja Arčon in Veronika Brešan.
Tekmovanja se še naprej kar vrstijo. Konec maja Memorial Sandre
Jakin v Novi Gorici, prvi vikend v
juniju v Domžalah in v Trstu, takoj
zatem Memorial Giuseppe Filippini v Riminiju, 11. junija tekmovanje na Opčinah. Od povsod se
naša mladež vrača z lepimi uvrstitvami in osvojenimi odličji.
Poleg samih tekmovanj, se kotalkarji radi udeležujejo raznih prireditev, predvsem dobrodelnih, na
katerih z veseljem zaplešejo.
Majda Rusjan
Foto: Borut Kalin
Turel in Šuligoj

šport

25

Državno prvenstvo v športni gimnastiki
V soboto 14. 5. 2011 smo
uspešno izpeljali državno
prvenstvo v orodni gimnastiki C‑programa.

Tekmovanje je potekalo tekoče,
varno, predvsem pa ni bilo poškodb. Tekmovanja se je udeležilo 277 tekmovalce v iz 11 društev in klubov. Zelo smo veseli,
da se število tekmovalcev v tej
panogi povečuje. Rezultati, ki so
jih dosegli naši tekmovalci pa so
naslednji: V skupini cicibank so
naše deklice osvojile 5. mesto
ekipno. V skupini cicibanov je bil
Miha Perdec 5, ekipno so bili

cicibani 3. Med mlajšimi dečki je
David Peras postal državni prvak, šesto mesto je osvojil Tomi
Zavadlal. Med ekipami so mlajši
dečki 1. ekipa osvojili 2. mesto in
4. mesto pa druga ekipa. Starejše
deklice so osvojile 4. mesto ekipno. Še mesto više so bili starejši dečki na tretjem mestu. Med
mladinci je Blaž Klinec osvojil
5. mesto. Ob koncu naj povem,
da smo za zgledno in brezhibno
organizacijo tega tekmovanja
dobili tudi pohvalo na skupščini
Gimnastične zveze Slovenije.
Tekst in foto: Boris Pregelj

Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih na veliki
prožni ponjavi
V Ljubljani smo se udeležili odprtega prvenstva Bežigrada v skokih na Veliki prožni ponjavi. Tekmovanje je
potekalo v soboto 4. 6. 2011.
Ta vrsta tekmovanja je zelo zanimiva, saj si prožno ponjavo po
dostopni ceni lahko privošči že
skoraj vsak in lahko malo vadi
tudi doma. Tudi letos smo se
na to tekmo pripravljali samo tri
tedne, rezultati ki so jih dosegli
naši tekmovalci pa so presenetili
tako nas trenerje kot tekmovalce
same. Miha Pregelj je v katego-

riji mlajših dečkov osvojil drugo
mesto, Tim Mozetič je bil četrti.
Ekipno so naši tekmovalci zmagali. V kategoriji starejših dečkov
smo dobili dva državna prvaka.
Jan Zavadlal in Jure Primožič sta si namreč delila prvo mesto. V isti kategoriji so naši dečki Blaž Klinec. Isti dan je potekala naša mešana ekipa v starosti do
zmagali. Odlično drugo mesto tudi tekma TeamGym. Tudi v tej 14 let zasedla drugo mesto.
je v kategoriji mladincev osvojil disciplini smo bili uspešni saj je
Tekst in foto: Boris Pregelj
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Zidam 2011 – gradbeni sejem in tekmovanje zidar

Po dolgotrajnih pripravah smo v Renčah 11. in 12. junija uspešno spravili
pod streho prireditev ZIDAM 2011.
Prireditev predstavlja nov, svež pristop k sejemskemu dogajanju na severnoprimorskem, a je le del večjega
projekta, ki ima za cilje spodbujanje
gospodarskega povezovanja v regiji in
širše, spodbujanje medgeneracijskega
in mednarodnega mreženja, uveljavljanje poklica zidarja in gradbinca
v očeh mladih, turistična promocija

kraja in lokalne tradicije ter širše tudi
opozoriti na težave, ki tarejo gradbene
delavce pri nas pa tudi v tujini.

V prihodnjih letih želimo v Društvu Mladi Renče-Vogrsko nadaljevati s promocijo tradicije
renških zidarjev, pripraviti stalno razstavo, ki
bo na interaktiven način predstavila kulturno
dediščino Renč ter se povezati s kraji v tujini,
kjer so naši predniki gradili. Idej za prihodnost
je seveda veliko, sama realizacija projekta v
obliki, v kateri si jo organizatorji želimo, pa je
vprašljiva z vidika dolgoročne finančne vzdržnosti, v kolikor se ne bodo pridobila dodatna
sredstva iz nacionalnih ali evropskih razpisov
oz. brez večje finančne podpore lokalnih oblasti. Vendar, kjer je volja je tudi pot.
V nadaljevanju predstavljamo dogajanje v
Renčah po posameznih sklopih:

SEJEM ZA GRADNJO IN DOM:

Na prvem gradbenem sejmu v Renčah se je
predstavilo 23 podjetij, tako iz širše severno-

primorske regije kot tudi iz Italije. Spoznali smo
lahko različne rešitve, ki jih ponuja trg na področju širše gradbene stroke: gradbeno mehanizacijo, ponudnike gradbenih materialov
in storitev, stavbnega pohištva, elektroinštalacijskega materiala, ogrevalnih, čistilnih naprav,
zunanje ureditve in hladilnih sistemov med
katerimi se še posebej zahvaljujemo podjetju Vitanest d.o.o., ki je bilo med prvimi, ki so
projekt podprli in obljubili udeležbo. Nastopili
so tudi ponudniki domačih dobrot in številni
drugi. Seznam vseh razstavljavcev najdete na
spletni strani www.zidam.si.

TEKMOVANJE ZIDARJEV:

Tekmovanje poklicnih zidarjev na goriškem
ni bilo izvedeno že več kot 30 let, v Sloveniji
pa med sabo tekmujejo predvsem gradbene in zidarske šole. Naše tekmovanje lahko
tako štejemo za prvo tekmovanje zidarjev
za naslov neuradnega državnega prvaka v
Sloveniji. Pripravili pa smo ga v sodelovanju
z Območno obrtno zbornico Nova Gorica, z

Literarni kotiček
Tokratni literarni kotiček je nekaj
posebnega. Radivoj Pahor je že
uveljavljen pesnik z že nekaj izdanimi pesniškimi zbirkami in smo
ga v našem listu že predstavili. Kot
klen Renčan in poznavalec zgodovine domačega kraja je tokrat
posvetil nekaj pesmi renškim zidarjem. Napisane so v domačem
narečju in z značilnimi polglasniki,
zato bo branje nekoliko zahtevnejše. Napisane so hudomušno, njih
vsebina pa črpa doživetja in zgodbe iz resničnega življenja renškega
zidarja. Velja se nekoliko potrudiOtvoritev spomenika »Primorskim gradbincem« pred 33-leti v prisotnosti kiparja Negovana Nemca (foto: Bogo Rusjan)
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ti. Pesmi se nam zdijo primerne za
obogatitev dogajanj okrog pravkar
minulega gradbenega sejma Zidam
v Renčah o katerem poročamo na
sosednjih straneh.
Uredništvo
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jev v Renčah
Zoranom Simčičem in Božo Loverčič
Špacapan na čelu. Tekmovanja se je udeležilo 6 ekip – Gradbena dela Amir Mehadžić
s.p., Gramexport, Euroinvest, ekipa Gradbene
šole iz Ljubljane, Gradbeništvo Rajko Lasič s.p.
in ekipa brezposelnih zidarjev prijavljenih na
Zavodu za zaposlovanje »Ne boj se ga«. Ekipe
so se med sabo pomerile v več disciplinah,
skupni seštevek pa je dal zmagovalca pokala
ZIDAM 2011. Glavna atrakcija tekmovanja je
bilo zidanje dimniške kape po predloženem
načrtu. Načrt za dimnik je pripravila naša sokrajanka Tina Krpan, ki je sodelovala tudi pri
drugih aktivnostih projekta. Ekipe, sestavljene
iz treh tekmovalcev so v omejenem času treh
ur morali zgraditi dimniško kapo in jo prekriti s
korci Goriških opekarn. V času poteka tekmovanja pa je po en tekmovalec iz vsake ekipe
sodeloval še v hitrostnih preizkušnjah – zabijanju žebljev in prenašanju modularja. Po zaključku tekmovanja v klasičnem zidanju so se
ekipe pomerile še v gradnji iz lesocementnih
zidakov Isospan. Klasično zidanje z zidaki je
predstavljalo 70%, gradnja iz lesocementnih

elementov 20%, hitrostne preizkušnje
pa 10% končne ocene. Strokovna komisija je po opravljenem
ocenjevanju razglasila naslednji vrstni red:
1. mesto Gradbeništvo Rajko Lasič, 2.
mesto Euroinvest, 3.
mesto Gramexport.
Nagrade za tekmovalce je priskrbelo
podjetje Živex d.o.o.,
opremo za gradnjo
pa trgovina Siedra d.o.o. Zahvaljujemo se
vsem udeležencem tekmovanja za dobro voljo in pokroviteljem za podporo. Tekmovanje je
bilo zanimivo tudi za gledalce, hkrati pa je na
poseben način predstavilo poklic zidarja širši
publiki, zato ga želimo ponavljati v naslednjih
letih ter doseči tudi podelitev naziva državnega prvaka v zidarstvu.

Riǝnškim zidarjǝm

ETNOLOGIJA

Etnološki del je predstavljal osnovo letošnje
prireditve. Renče se namreč ponašajo z bogato zidarsko tradicijo, to pa smo tudi uporabili
kot povod za naš nov projekt. Na stojnicah
smo predstavili zgodovino zidarstva v Renčah,
Miran Pahor nam je pomagal pri pregledu
kronološkega poteka razvoja tega poklica,

Biǝlǝ oučkǝ sǝz rožíči

U Sarǝjiǝvi u prvi uǝjski

Ma duǝ sǝ tisti muǝži, sǝ dǝlč po
sviǝti šli,
od žuljou njǝih sǝ zraslǝ miǝstǝ
nu vǝsi …

Mi zidǝmǝo zidarji, smǝo vidli
pou svetá,
mi zidǝmǝo zidarji, ma u
Reǝnčǝh smǝo doma!

Če poviǝmo po prǝvici,
lumpou ni bǝlo malǝo u Švici.
Nikoli nisǝ diǝlli neč,
pej u varšt sǝ punli več nu več!

Dali sǝ jim feǝtu sera,
nu poliǝntu u majhnim lǝonci,
ma kǝkǝu bi s takǝu južnu,
fǝrtǝcin jim stal pokǝonci?!

O, ljuba ti Ipava, tǝškuǝ čriǝz
mǝost sǝm šou,
dǝržina buǝdi zdrava, kǝ
pridemǝo dǝmou …

Uziǝmi žlicu, fǝrtǝcin,
obejsi uǝjsku nǝ rompin!

Ma naših fantou sǝ sǝ bali,
sej nisǝ samǝo zidǝt znali.
Kǝ je kǝoga primla ica,
je letiǝlǝo kladǝvo, žlica,
uosǝu, mona, pǝntǝluǝn,
sǝ poviǝdli usǝkmu uǝn!

Edina, kǝ sǝ je smejala,
tudi če ni neč pojiǝla,
je bla plajba, kǝ nǝ špagi,
srejčna jim je doǝl vesiǝla!

Od dǝuma slišim žeǝnu, kǝkǝu
čriǝz mǝost kǝrči,
dǝ soǝja viǝčna lajna šǝe u Švici
mǝ zbudí:
Nǝstuǝj, nǝstuǝj pozabit, si z
moǝjga loǝnca jou,
ǝn ku boš kej zǝslužu, poǝšlji
bǝrš dǝmou!

Primi šublu nu kǝrjuǝlu,
miǝšej mauǝtu zǝ gǝržuǝlu!
Ku bo striǝha, bo kvǝrtin –
brš s tǝu smriǝku nǝ kǝmin!
Mi zidǝmǝo zidarji, nu
pǝojemǝo tǝkuǝ,
dǝ bi sǝ miǝli rǝdi, dǝ usim bi
blǝo lepǝu!

Sej zidarji sǝ bli tiči,
biǝlǝ oučkǝ sǝz rožíči!
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spomnili smo tudi kako so zidarji živeli nekoč.
Poleg tega smo s pomočjo prispevkov renških
zidarjev in potomcev starih mojstrov pripravili razstavo orodij in pripomočkov, ki so jih pri
tem, nekoč zelo spoštovanem in donosnem
poklicu, uporabljali po starem. Janko Martinuč je prisotnemu občinstvu tudi lepo predstavil posamezna orodja ter razložil kako in za
kaj so se uporabljala. Ta del prireditve smo v
sodelovanju z Goriškimi opekarnami zaokrožili

še s prikazom ročne izdelave opeke in strešnikov iz gline, stojnico poslikanih korcev, stojnico
izdelkov učencev OŠ Renče ter s ponudbo
dobrot okoliških kmetov.

PREDAVANJA

Za obiskovalce, ki so iz prireditve hoteli odnesti
dodatna znanja, smo pripravili številna predavanja. Skušali smo pokriti kar najširši krog tem,

zato smo lahko v renški dvorani dobili veliko
informacij glede delovanja Ekosklada, solarnih sistemov, poslovanja podjetij v Italiji, izbire
strešnih izolacij, uporabe toplotnih črpalk in
klimatskih naprav. Predstavniki bank so nam
predavali o možnostih financiranja novogradenj, zgodovinar Miloš Čotar, pa je pripravil
predstavitev razvoja stavbarstva po svetu in
zidarstva v Renčah.

Loviš Mǝrina *
Ɇn lipǝi dan je pǝršla ura,
kǝ je muǝgu jiǝt po sviǝti,
kukǝr kǝ sǝ šli ti druzi.
Ni blǝo več sena nǝ štali,
ni blǝo sirka več nǝ kašči,
ni blǝo več klǝbase u kliǝti,
usi sǝ moǝgli jiǝt po sviǝti!
Veniškouci nu Žgunci,
Lukovci, Ɇrčuǝnci,
Mǝrtnučkouci, Mǝrljakouci,
Priǝglji, Mohorinci,
Podkrajci nu Ozriǝnjci,
Britošnji, Rebinčrji
nu z usih vǝsi od nǝs okuǝli
sǝs ispitǝm nǝ kǝrjuǝli …
Usi sǝ moǝgli jiǝt po sviǝti:
mǝlǝvarji nu zidarji,

stari, mladi brez rǝzlikǝ,
dǝ udobiju tistǝ flikǝ,
kǝšnu krǝunu, kǝšnu liru,
če bo srejča nuovǝ polšǝ,
če bo sout še dva goleta,
zanju pej bǝržuǝn z bǝula,
kotolin nu dva fǝcuǝla,
dǝ obriǝše souzu z lica,
kǝdr muǝža tǝm nǝ puǝmlǝt
ji nǝzaj bo uziǝla Švica.
Ɇn liǝpi dan je pǝršla ura,
kǝ je šou Loviš Mǝrina,
u Švicu ga je neǝsla sila.
Ni bil prou zidar nǝvadǝn,
je bil majstǝr lumǝr adǝn.
Mǝrsikǝoga je podǝuču,
kǝ sǝ je nǝ grušti muču.
Rǝt je jimou soǝjǝ špasǝ,
če je bǝlo, še pou klǝbasǝ.

Ma, počasi, z dneva u dan,
riǝveš ni več jimou kam …
Kǝkǝu nej puǝšlje kej dǝmou,
menj je jiǝmou ku je šou!
Kǝšǝn buot sǝ je zgodilo,
dǝ sǝ je ku striǝla uliǝlo.
Mǝrsikuomu sǝ je udǝrlo,
kǝ je moǝču soǝje gǝrlǝo.
Kǝšniga je uliǝklǝo h šanki,
ma njiǝga nimǝr pruǝti banki.
Pǝr vetrini sǝ je ustavu
nu je soutkǝm njikej pravu.
Strǝšnǝo mahou je z rǝkami,
ku bi jegǝrou kiǝ u reklami.
Jimou je ǝn fajǝn pǝtent,
kukǝr kǝšǝn dirigent:

“Bejšte, soutki, bejšte soutki,
bejšte žveǝlto h nǝm dǝmou,
ubǝugejte, nu use bo prou!
To vǝs je ku listja u gmajni,
več ku čǝrvou u naši škrinji,
več ku štružoulja pǝr Nutki,
več ku drǝeka u naši štali ...«
Usǝki dan jih je pošiljou,
usǝki dan jim je gouǝoru.
Ni vidu ure dǝ bi šou
ž njimi pej še uǝon dǝmou!
Od usiǝga tiǝga ni blǝo neč …
Ma Loviš je bil ǝn teč!
Sǝ je spounu starǝ praucǝ,
kǝ sʼ ju praulǝ brihtnǝ glaucǝ:

*Alojz Rijavec, zidar, doma iz Renč (Britof), oče zidarja pok. Mirka in vnuka Ivana Rijavca (Ivo), ki je tudi zidar in z družino biva v nonotovi oz. očetovi rojstni hiši na Placu (Trg).
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SPREMLJEVALNI PROGRAM

Ljudem, ki so se udeležili novega zidarskega
praznika, smo pripravili veliko glasbenih, športnih in plesnih vložkov, s katerimi smo popestrili dogajanje na sejmu. Na slavnostni otvoritvi
sejma pri spomeniku primorskim gradbincem
so poleg slavnostnih govorcev nastopili mladi
pevci Primorskega akademskega zbora Vinko
Vodopivec, za zanimiv sprevod do prizorišča
tekmovanja pa so poskrbeli Pihalni orkester
Vogrsko in dekleta Twirling mažoretnega društva Nova Gorica. Na glavnem prizorišču so
se nam predstavili telovadci Športnega društva Partizan Renče, plesalke skupine ADC,
ter stand-up komik. Dober odziv so imele tudi
zidarske igre, na katerih so se lahko obiskovalci
za praktične nagrade pomerili v hitrostnem zabijanju žebljev, prenašanju modularnih blokov
ter suhim zidanjem z zidaki. Višek zabavnega
dela prireditve se je odvil v soboto zvečer s
koncertom Slavka Ivančiča, ki je renški trg
napolnil kot še nikoli doslej.

ZAHVALA

Izvršni odbor Društva Mladi Renče-Vogrsko

se iskreno zahvaljuje zlatim sponzorjem:
Vitanest d.o.o., Goriške Opekarne d.d., Živex
d.o.o., Gramexport d.o.o. ; srebrnim sponzorjem: Gramint d.o.o., Steklo Nemec Nemec Dean s.p., Gradbeništvo Rajko Lasič s.p.,
Sies d.o.o., Siedra d.o.o., ES Gorica d.o.o ; bronastim sponzorjem: NLB d.d., Hydrotech
d.o.o., Aurig d.o.o., Unicredit Banka Slovenija
d.d. ter ostalim sponzorjem: Zavarovalnica
Maribor d.d., Primet d.o.o., Avrigo d.d., Eurospin Eko, Tekstilna
tovarna
Okroglica
d.d., Apia d.o.o., CPG,
Komunala Nova Gorica, Taxi – plus, Šotori
Petre. Podprli so nas
tudi številni mediji,
kot generalni medijski sponzorji:
TV Primorka, Radio
Robin, Primorske novice, Goriška, Istra in
Bolha.com. Medijski sponzorji: Slonep.net, Eprimorska.
si, Delo in dom, Vaš

profit, Radio 1, TV Vitel, 5starlife.eu, Gradimo.
com, PEG gradbeni portal, Slomedia.it, RTV
Koper Capodistria, Radio Koper, Nanoški oglasnik in Slomedia.it.
Projekt smo izvedli tudi s pomočjo številnih partnerjev: Območno obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, Slovenskega
deželno gospodarskega združenja, Zavoda za
zaposlovanje Nova Gorica, Krajevne skupnosti Renče, Občine Renče-Vogrsko, Društva
za kulturo, turizem in razvoj Renče, Društva
upokojencev Renče, Zveze borcev za vrednote NOB Renče, OŠ Renče. Zahvalili bi se
tudi številnim posameznikom in sicer: Miranu
Pahorju in vsem ki so prispevali predmete za
etnološko zbirko, Tini Krpan in Denisu Plahuti,
Radivoju Pahorju, slikarkam, Janku Martinuču,
Milošu Čotarju, Dušanu Martinuču, Zdenku
Zornu, Andreju Šiku, Marjanci Martinuč, Zoranu Simčiču in Boži Loverčič Špacapan.
Zahvala gre tudi vsem nastopajočim, ostalim
podpornikom in članom društva ter vsem, ki
ste se udeležili tega dogodka.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
Foto: Društvo Mladi Renče-Vogrsko

Trǝvar
»Špuǝtej soutkǝm sǝ Loviš,
morbet ot tiǝga kej dobiš.
Špuǝtej, špuǝtej sǝ pousuǝt,
dǝ sǝ ti povrnǝe špuǝt!«

bi mǝ blǝo šǝe u gǝrobi sram!”

Sǝ je špuǝtou, sǝ je paču,
je proviǝrou, kar je znou,
dǝ bi soutki šli dǝmou.

“Ej Mǝrina”, sǝ mu reǝkli,
“ej Mǝrina, ej Loviš,
naši soutki boju uteǝkli
prej ku bomo žiujo reǝkli!
Adnim boju zraslǝ vilǝ,
nǝm pej kaščǝ boju zgnilǝ.

Hmali mu je blǝuo zǝdoǝsti
tiǝga cirkusa pred banku.
Je zǝuriskou vǝs vesiǝu,
ku dǝ bi suǝj litǝr spiu:
»Mi smǝo fanti pǝrmejduš,
immo jajcǝ ku kǝkuǝš!
Sej bi še pǝrjatle zgobu,
če bi kǝšnǝ soutke dǝobu.
Niǝe, pǝrjatlou pej nǝ dam,

Fanti sǝ zvečiǝr sǝ zbrali,
dǝ bi štorju tǝu končali …

Dǝlč od duǝma, tǝo smǝo sámi,
soutki sǝ, ma ne sǝz nami!
Martrǝš sǝ nu sǝ potiš,
ma Švica uzamǝe, kar dobiš.
Teǝbe, dragi muǝj, ostane
u varšti sámo šǝe drobiš.”

Ni blo nimǝr samǝo diǝlo,
kšǝn boǝt sǝ je zgodilo,
kukǝr sǝ povidǝt znali,
prou do sous sǝ sǝ smejali.
Vsǝka jim je pǝršla prou,
dǝ nǝ rap sǝ truǝsli sou!
Prej ku ratou si zidar,
si muǝgu bet še mǝlǝvar.
Nu zǝtǝu, dǝ bi kej znou,
si muǝgu iskǝt suǝj trǝvar!
Stari majstri sʼjih poslali,
usǝki suǝojga sǝ iskali ...
Pousuǝt zʼga riǝveži lovili,
od majstra h majstru sǝ hetili,
dǝ bi ja ga kǝi udobili …

Ma usa martra je zǝstuǝnj,
trǝvarja nisǝ nejdli uǝn!
Majstri sǝ sǝ pej smejali,
doǝbru špuǝntu sǝ jim dali.
Sej trǝvarja ni moč uzǝt
nu zidarju u rǝkǝ dǝt!
Trǝvar ni druzga kukǝr zrak,
nǝe bolj débeu ku ǝn slak …
Če si riǝveš al gospuǝt,
lohko iščeš ga pousut,
iščeš ga, dokǝir si žiu,
ma uǝon zǝ plajbu sǝ bo skriu.
Trǝvar je, dragi muǝj, ku ti:
diǝlo je, ma teǝbǝ ni!
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iz občine

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 VOGRSKO«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 30. JULIJA na naslov: OBČINA RENČEVOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
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Lepo vabljeni!
Anton Susič se tokrat predstavlja s serijo najnovejših platen večjega formata. S svojo spretno
likovno potezo, bogato barvno lestvico in aktualno tematiko odpirajo in izražajo pogled na
njegovo čuteče doživljanje sveta. Slikarja so za
nastanek zadnjih del nagovorili med drugim tudi
katastrofalni dogodki kot so »atomske katastrofe, cunamiji in nevarnost radioaktivnega sevanja iz pokvarjenih reaktorje, ki
ogrožajo človeka in naravo nasploh«.

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

Valentina Ščuka

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«

Avtor razstave se je rodil leta 1957 v Bukovici.
Zdi se, da mu je bil slikarski talent položen že v
zibelko. V osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Šempetru, mu ga je pomagal odkrivati in razvijati
sijajni pedagog in umetnik Silvester Komel, ki
je v svojem učencu zgodaj prepoznal nagnjenje do upodabljajočih umetnosti. Na šolskih
razstavah je vedno požel veliko občudovanja s
svojo izvirnostjo in originalnostjo. Komel ga je
spodbujal k risanju in oblikovanju plastike. Upal
je, da bo Anton nadaljeval šolanje na šoli za
oblikovanje, a stvari so se odvijale drugače, kot
sta načrtovala učitelj in njegov učenec.
Po letu 1995 se je spet predal svoji ljubezni
do slikanja. Obiskoval je tečaje slikarja Franca
Goloba, kjer je upodabljal v olju, akrilu in poslušal dragocene napotke o kompoziciji, barvah in
lazurah. Spoznaval je poglavja iz umetnostne
zgodovine in se učil novih slikarskih tehnik.
Dve leti je obiskoval tudi tečaje slikanja pri mag.
Mariji Hečimović in slikarju Klemenu Brunu na
UNITRI v Novi Gorici.

Nagradni kupon za križanko
»SPOZNAVAJMO VOGRSKO«

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke
»Spoznavajmo Renče I. del «
Izmed 10. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Frančiška Jež, Martinuči 12, 5292
Renče
2. Barbara Komic, Vogrsko 64e, 5293
Volčja Draga
3. Andrej Kodrič, Tureli 18, 5292
Renče
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “Spoznavajmo Renče I. del” iz aprilske številke:
vodoravno: telekamera, unitarizem, rokav, gaza, el, nav, vel, leto, os, ri, italija, ve, nk, remont, ritka,
skat, emil, kunči, bak, onoe, ina, trg, tezno, otva, nd, bon, kaplani, zver, catinara, pop, strane,
etiketar, vek, lerin, američan, šd, kireta, ječa, roj, ad, sel, omizje, se, p, ak, tejca, opekarna, ac,
lala, etnarh, imt, mz, mia, spomenik, nr, anatole, ad. Gesla iz slik, zgoraj: OZRENJ, VENIŠČE,
spodaj: OPEKARNA, SPOMENIK. Gesla iz zaselkov:TURELI, REBINCE, KUNČI, KAPLANI,
ZLOVERJI, TEJCA.
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Ključna beseda: RAČUNCITE
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: 29. junij 2011
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odreži in pošlji

od 24. junija do 27. julija 2011

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase
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občine skupnosti

Mohorjevo 2011 letos v soboto, 9. Julija
Vabljmeštneivilu

stojnicah, kjer bodo na razpolago
za pokušino in na koncu prodani
na dobrodelni dražbi. Predstavitev
kruha ne bo tekmovalnega značaja,

v čim večje

temveč zgolj predstava originalnosti, oblike in okusa. Tudi pecivo,
ki bo na stojnici RK, bo šlo za dobrodelne namene.

PROGRAM PRIREDITEV MOHORJEVO 2011
PETEK, 8. julija
ob 9. uri : Državno prvenstvo v kotalkanju za vse kategorije na
kotalkališču v Renčah.

Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče v sodelovanju s KS Renče tudi letos pripravlja tradicionalno prireditev Mohorjevo. Osrednja prireditev bo letos
potekala v enem dnevu in sicer v soboto, 9. julija. Program se bo začel z zabavnimi igrami na vodi pod starim
renškim mostom pod naslovom Vipava naše mladosti.
Po končanem programu na reki Vipavi se bomo preselili na Stari plac med stojnice, kjer se bodo v etnološko
obarvanem programu med drugim predstavili domači
peki z raznovrstnimi kruhi in drugi domači ponudniki. Dogajanje bo popestreno s folklornimi nastopi in
narodno glasbo.
Večer je rezerviran za plesno zabavo, ki pa bo v večernih urah
za nekaj časa prekinjena zaradi
slikovne predstavitve na velikem
platnu, kjer se bomo s sliko in
besedo vrnili v čase, ko se je na
reki Vipavi, pod in ob renškem
starem mostu dogajala naša mladost, poletno družabno življenje
in športne aktivnosti. Med priredi-

tvijo bo preskrbljeno za jedačo in
pijačo. Pridite, zabavno bo!
Člani sveta krajevne skupnosti
bodo organizirali sestanke po zaselkih in ljudi seznanili s podrobnejšimi pravili iger na vodi, tako
da se bodo kandidati za sestavo
ekip po zaselkih lažje odločili za
tekmovanje. Pripravljavci kruha
bodo predstavili svoje izdelke po

ob 20. uri: Samostojna razstava slik in kiparskih izdelkov Marice
Kobal, članice slikarske sekcije Društva za kulturo, turizem in razvoj
Renče.
ob 19. uri: Turnir v briškoli na vrtu Cyty bara pod platanami v
Renčah.
SOBOTA, 9. julija
ob 9. uri: Nadaljevanje državnega prvenstva v kotalkanju
ob 9. uri: 5. Balinarsko srečanje ženske reprezentance Goriške
province iz Italije in ekipe ženske sekcije ŠBD Šampionka Renče.
ob 16. uri: Igre na vodi ekip zaselkov iz Renč na Vipavi pod starim
renškim mostom.
ob 18. uri: Etnološka prireditev s predstavitvijo različnih vrst kruha renških pekovskih “mojstrov”, nastop folklorne skupine Razor iz
Tolmina, prodaja peciva in kruha v dobrodelne namene na starem
placu v Renčah
ob 20. uri: Plesna zabava z ansamblom Mega Mix, vmes fotografska retrospektiva življenja ob reki Vipavi v Renčah na velikem
platnu na starem placu.
NEDELJA, 10. julija
ob 9. uri: Nadaljevanje in zaključek državnega prvenstva v kotalkanju na kotalkališču.
ob 10. uri: Sveta maša posvečena renškima patronoma Sv. Mohorju in Fortunatu v cerkvi v Renčah.
Organizacijski odbor

Nastop šolskega orkestra Vogrsko navdušil
osnovnošolce
Šolski orkester Vogrsko je osnovnošolcem osnovnih
šol Vrtojba, Renče in Bukovica v mesecu maju polepšal šolski dan.
S koncertnim programom in solističnimi nastopi so mladi godbeniki navdušili vse prisotne.
Dirigent Tomaž Škamperle želi s
svojo strokovnostjo, prepleteno
s smehom in sproščenostjo s
takimi nastopi približati tovrstno
glasbo mladim in jim omogočiti,
da se bližje spoznajo z instru-

menti, ki sestavljajo pihalni orkester. Po tako uspešnem druženju
lahko z gotovostjo rečemo, da je
šolski dan prijetnejši, če je prežet
z glasbo in veseljem.
Vsi tisti, ki vas glasba veseli, ste
lepo vabljeni k vpisu v Godbeniško šolo Vogrsko.
Valentina Saksida

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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