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iz občineuredništva in župana
beseda

RAZCVETELA ŽUPANOVA BESEDA
POMLAD
Kljub suši, ki je trajala kar dolgo obdobje, saj so
se nas padavine izogibale kot hudič križa, se je
pomlad razcvetela v polnem sijaju. Ne samo
narava, tudi dejavnosti po društvih in krajevnih
skupnosti so v polnem razmahu. Dopisovalci iz
vseh krajev naše občine so pridno zapisovali in
škljocali, tako da bomo vse te dogodke v veliki meri predstavili tudi v tej številki Občinskega
lista.
April je mesec praznikov, od velikonočnih na
začetku meseca, do državnih na koncu aprila,
ko imamo Dan upora proti okupatorju in preskok v prvomajske praznike. Nekje pred temi
je tudi občinski praznik, 26. april. Tudi letos bo
obeležen s slavnostno sejo občinskega sveta,
kjer bodo med drugim podeljena vsakoletna
občinska priznanja najzaslužnejšim občanom
in organizacijam, ki pripomorejo k uspešnemu
delovanju občine in zadovoljevanju potreb občanov. Predlogi za nagrajence prihajajo iz sredin, kjer ti delujejo, občinski svet s predhodno
obravnavo na ustreznem odboru, predloge
pretehta in potrdi. O dobitnikih bomo obširneje
poročali v naslednji številki našega lista, kakor
tudi o prireditvi sami.
Obiskali smo tudi župana, da nam je povedal
nekaj o aktualnostih in dogajanjih na občinskem nivoju, saj je bil v marcu, med drugim,
sprejet tudi letošnji občinski proračun, najpomembnejši akt leta.
Kriza in zategovanje pasu na državni ravni se
kar nadaljuje in nič ne kaže na skorajšen preobrat na bolje. Kako to vpliva na družinske proračune, zlasti tiste z najnižjimi prihodki, najbrž ni
treba posebej poudarjati. Ne morem si predstavljati, kje se bo vse to končalo, če bodo ukrepi
šli samo v eno smer, omejevanje, ne da bi se
začelo oživljanje gospodarstva na drugi strani,
saj le v tem preobratu vidim prižiganje luči na
koncu tunela.

Nekaj optimizma pa je potrebno obdržati, saj
se nam poletni meseci nezadržno bližajo, za
nekatere čas brezskrbnih počitnic, za druge pa
morda nekaj dni oddiha med vsakodnevnimi
skrbmi. Pa še kakšen krajevni praznik in temu
primerne prireditve se nam obetajo.
Boris Arčon

postajo za kmetijske pridelke (nekateri se še
spomnite, da so po II. svetovni vojni v naših
krajih to funkcijo opravljale odkupne postaje
v tedanjih zadružnih domovih v vseh treh
krajevnih skupnostih naše občine). No, v
drugi fazi izgradnje obvoznice bo prišel na
vrsto odsek med križiščem pri Poligalantu in
križiščem ceste z železnico. S Slovenskimi
železnicami smo dosegli dogovor o umiku
6. tira na železniški postaji Volčja draga in s
tem omogočili umestitev ceste v prostor po
obstoječih predpisih, to je odmik ceste od
železniške proge za 8 metrov. Tretja faza pa
predvideva skupno prostorsko načrtovanje z
občino Šempeter in poznejšo izgradnjo odseka od železniškega prehoda v Volčji Dragi
pa do podvoza v Bazari. Ob tej priliki bi rad
poudaril konstruktivno sodelovanje župana in
strokovnih služb iz sosednje občine.

V začetku marca je občinski svet na svoji redni seji sprejel letošnji občinski proračun, ki
ste ga preko uradnih objav prejeli na svoje
domove. Poleg tega je sprejel tudi razvojne
programe do leta 2014 ter potrdil prednostne projekte: izgradnja veznega trakta na
Osnovni šoli Renče in nadaljevanje prenove
kulturnega doma v Bukovici in izgradnja spominskega parka Zorana Mušiča, ki bo povezoval šolo, dvorano, cerkev in spomenik NOB.
Nadalje, upoštevana je bila želja krajanov Bukovice in Volčje Drage, da se izgradi pločnik
med Poligalantom in kulturnim domom in to
še preden bo DRSC (družba republike Slovenije za ceste) začela z rekonstrukcijo ceste
na tem odseku, saj so vsem znani varčevalni
ukrepi v državnem proračunu.
Med aktivnostmi, ki potekajo te dni, je potrebno omeniti pogovore o izvensodni poravnavi in odkupu spodnjih prostorov kulturnega
doma v Bukovici med krajevno skupnostjo in
sedanjim zemljiško-knjižnim lastnikom. Zgodba se vleče že vrsto let, s tem dogovorom pa
bo odprta pot za dokončno ureditev lastništva kulturnega doma in ureditev prostorskih
potreb krajevne skupnosti in občine.

V marcu smo začeli tudi s projektom Brigadirji in urejanje struge Lijaka. Letos namreč
poteka 65 let od začetka del za osuševanje
zemljišč ob potoku Lijaku. S tem se je začela
uresničevati ideja Miha Marinka, tedanjega
predsednika republiškega izvršnega sveta o
pridobivanju novih kmetijskih površin na tem
delu Slovenije. Pri teh delih je sodelovalo 12
delovnih brigad iz cele Jugoslavije z več kot
1500 brigadirji. Po končanih delih pri regulaciji Lijaka so se brigade preselile na novo
gradbišče – izgradnjo Nove Gorice.
Na Vogrskem smo praznovali tudi 21. letnico
taktične vaje Premik 91, kjer je takratna TO
preizkusila svojo maneversko usposobljenost
in pripravljenost na odpor proti morebitnemu
agresorju. Premik je bil izpeljan z Vogrskega v
Kočevsko reko.

Prvi pomladni mesec pa je bil zelo bogat
tudi s športnimi prireditvami, o katerih boste
več brali na naslednjih straneh lista, pa naj
vendarle omenim mednarodno kotalkarsko
tekmovanje za pokal Renč, pa telovadno
tekmovanje na državnem nivoju in pa tudi
tekmovanje v škuljanju. Zadovoljen sem tudi,
da se v Bukovici zelo lepo odvijajo glasbeni
večeri vsak prvi petek v mesecu. In še bi lahV preteklem mesecu smo z DRSC sprejeli ko našteval druge kulturne dogodke.
protokol o izgradnji obvoznice Volčja Draga
od križišča pri Martexu pa do podvoza v Ba- Za tako živahno dejavnostjo pa vselej stojijo
zari. Projekt bo potekal v več fazah in več let, neumorni in požrtvovalni posamezniki in orv odvisnosti od državnega proračunskega ganizacije. Teh se spomnimo v teh dneh, ko
denarja, saj gre za državno cesto. V prvi fazi praznujemo občinski praznik. Na zadnji seji
bi se izvedla rekonstrukcija obstoječe ceste je občinski svet potrdil prejemnike letošnjih
med Martexom in križiščem pri Poligalantu občinskih priznanj, ki jim tudi preko našega
in tako bi ta cesta postala državna. Ob tej lista izrekam čestitke in zahvalo za trud in pricesti pa načrtujemo postavitev prehrambe- zadevnost
no oskrbovalnega centra za našo občino in
Župan Aleš Bucik
okolico. Imel bi živilski market in odkupno

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012

iz občine

3

DNEVI PRED 21 LETI, KO JE ZADIŠALO PO
SLOVENSKI VOJSKI…
V petek, 23. marca, je Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo »Veteran« Nova Gorica
s tradicionalno slovesnostjo pri
osnovni šoli na Vogrskem počastilo
spomin na mobilizacijsko-taktično
vajo Premik – 91.

Vaja, ki se je 22. marca pred 21 leti pričela na Vogrskem, je bila v bistvu preizkus
sposobnosti opravljanja obrambnih nalog
s ciljem izvedbe mobilizacije, preverjanja
taktičnega delovanja enot TO ob napadih
med premikom in protidiverzantskega boja.
V akciji, v kateri so sodelovale enote TO 2.
in 6. pokrajinskega štaba za TO in specialna brigada MORiS, je sledil premik v smeri
Postojna-Sodražica-Kočevje-Trebnje, končni
cilj premika pa je bila Šmarjeta na Dolenjskem. Vaja Premik – 91 je več kot potrdila
pripravljenost TO RS, da le-ta postane ključni nosilec obrambe prek oboroženih oblik v
okviru obrambnega sistema, če bi bile ogrožene svoboda, neodvisnost in ozemeljska
celovitost Slovenije. Goste, med katerimi so
bili tudi poveljnik Učnega centra Slovenske
vojske Vipava podpolkovnik Pavel Jereb,
poveljnik Centra za jezikovno usposabljanje
major Boštjan Močnik in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Dobran
Božič, sta pozdravila predsednica Krajevne
skupnosti Vogrsko Katarina Valič in župan
Aleš Bucik. Župan je v pozdravni besedi še
posebej izpostavil, da so prebivalci Vogrskega pred 21 leti pokončno stali v enotah za
obrambo domovine Slovenije, ne glede na

posledice, ki bi lahko prizadele njih same ali
njihove družine, in spomnil na številna tajna
skladišča orožja in municije na Vogrskem,
in v drugih krajih naše občine, ki jih z veliko
ponosa obeležujemo s spominskimi ploščami. Slavnostna beseda je seveda pripadla
načelniku Generalštaba Slovenske vojske
brigadirju Dobranu Božiču, ki je med drugim
izrazil velik ponos na pripadnike Slovenske
vojske, ki predano in profesionalno služijo
obrambnim ciljem svoje države tako doma
kot v tujini. S svojim toplim in sproščenim nastopom pa je v vseh prisotnih pustil vtis sposobnega in predanega načelnika, ki mu lahko

brezpogojno zaupamo svoja pričakovanja o
varovanju miru tako doma kot pred mejami
naše domovine.
Slovesnost so popestrili člani Pihalnega orkestra Vogrsko, ki so med drugim zaigrali
tudi prvo slovensko himno »Naprej zastava
Slave« Simona in Davorina Jenka, ki je danes himna Slovenske vojske, in učenci Podružnične osnovne šole Vogrsko, z odličnim
nastopom pa so navdušili člani Gardne enote
Slovenske vojske.
Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica je ob koncu podelil naslednja priznanja
Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo »Veteran« Nova Gorica: spominsko
plaketo Učnemu centru Slovenske vojske Vipava in Osnovni šoli Ivana Roba
Šempeter pri Gorici – podružnici Vogrsko, srebrno plaketo Alojzu Hvala in
bronasto medaljo majorju Boštjanu Močniku.
Vladka Gal
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Dolga kolona sprehajalcev

UREJENA TEMATSKA PEŠPOT OB POTOKU LIJAKU
V nedeljo, 25. marca, smo na Vogrskem otvorili pešpot ob Lijaku, posvečeno udarnikom in brigadirjem, ki so
pred 65 leti začeli z regulacijo potoka
in s tem spremenili podobo doline.
Tako je uresničen prvi cilj široko zastavljenega projekta OBUJAMO SPOMINE - PUŠČAMO SLEDI, ki teče pod
okriljem Kulturno turističnega društva
Vogrsko in za katerega smo pridobili
sredstva iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja. Projektno
skupino Lijak vodi Nives Hvalica.
V okviru Kulturno turističnega društva Vogrsko
želimo ohraniti našo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Projekt Obujamo spomine
– puščamo sledi je nastal z namenom obuditi,
ohraniti in počastiti spomin na prostovoljno delo
več kot 3500 udarnikov ter 1571 mladih brigadirjev, ki so leta 1947 pričeli z regulacijo struge
potoka Lijaka. Kljub temu, da je ta čas relativno
blizu, se le še malo ljudi spomni podobe doline
izpred 2. svetovne vojne ter povojnega obdobja,

Sprehajalci ob postanku na Frlanovi kmetiji
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ko se je »ukrotil« Lijak. Zato smo se odločili, da
bomo posebno pozornost namenili temu obdobju, opravljenemu delu in predvsem prostovoljstvu, ki je zaznamovalo ta čas.
V sklopu projekta smo si zastavili več ciljev:
ureditev pešpoti ob Lijaku, izvedba likovnega
extempora in razstava nastalih likovnih izdelkov,
postavitev fotografske razstave, izdaja zbornika,
slavnostni koncert ter nenazadnje srečanje brigadirjev in udarnikov, ki so prej delali na Lijaku.
Prvi del projekta smo zaključili na sončno nedeljsko popoldne, 25. marca z otvoritvijo poti.
Tematska pešpot poteka od središča vasi Vogrsko, pod mostom čez Lijak pa do avtocestnega
viadukta na severu vasi. Celotna ureditev poti je
bila izpeljana s prostovoljnim delom domačinov,
najbolj množično so se odzvali člani Športnega društva Škulja in Društva upokojencev Vogrsko ter drugi posamezniki. Traso poti
so pokosili, preko odtočnih melioracijskih jarkov
so namestili brvi. Pešpot ob Lijaku je opremljena s številnimi klopcami, na katerih se pohodniki
lahko odpočijejo ali posedijo s pogledom na
urejena vogrinska polja in sadovnjake ali na sam

Projektna skupina

potok Lijak. Pohodnikom so med potjo na voljo
tudi informativne table, na katerih se lahko seznani z opisom potoka Lijaka, življenjem v njem,
opisom leta 1947, regulacijskih del ter s podatki o delu brigadirjev in udarnikov. Ob otvoritvi je
bila izdana tudi zgibanka, ki s svojo izdajo bogati turistično ponudbo Vogrskega, pa tudi širše
Goriške, saj se sama pot na severu skozi Turjak
navezuje na energetsko pešpot od Lijaka do Sekulaka, na južnem delu pa na konjeniško pot. Izdano zgibanko se še lahko dobi tudi na turistični
kmetiji pri Frlanovih, pri Lebanovih ter na občini.
Vsebino zapisa na tablah in v zgibanki so prispevali Klavdij Bajc, Anica Gregorič – Cernatič, Zavod RS za varstvo narave, OE
Nova Gorica, Nives Hvalica, Vinko Jarc
in Nataša Podgornik, lektorirala je Majda
Šuligoj. Oblikovanje pa sta v svoje roke vzela
Tilen Peršič in Klemen Podgornik.
Na dan otvoritve poti se je zbrala številna množica obiskovalcev, katerim so na začetku poti zapeli domači Moški pevski zbor Lijak 1883
Vogrsko, učenci Osnovne šole Vogrsko
ter zaigrali godbeniki Pihalnega orkestra
Vogrsko. Številne zbrane sta nagovorili vodja

iz krajevnih skupnosti

Izjemen odziv obiskovalcev

projekta Nives Hvalica ter Fabijana Medvešček iz Regijske razvojne agencije za severno Primorsko. Po kratkem kulturnem programu
je sprehajalce na dvokilometrsko pot brigadirjev
povabila povezovalka programa Ingrid Kašca
Bucik. Na čelu pohodnikov je z brigadirskim
praporom korakal Klemen Podgornik, član
projektne skupine Lijak. Kot predstavniku mladih, novodobnih brigadirjev, mu je prapor za čas
pohoda predal Štefan Cigoj, podpredsednik
območnega združenja borcev za vrednote NOB
iz Nove Gorice ter predsednik novogoriškega
Kluba brigadirjev. Pohodniki so med potjo zavili
tudi do Frlanove kmetije in naredili krajši postanek, pot pa nato nadaljevali do obnovljenega
mostu čez potok Lijak, kjer sta zbranim zaupala svojo življenjsko zgodbo Danica in Milan
Mladovan iz Ozeljana. Prav na tem kraju sta
se leta 1947 zaljubila. In njuna ljubezen je še danes trdna kot obnovljen most, ki je pridobil tudi
novo ograjo z železnima stebroma, ki opominjata na dela na Lijaku 1947, delo arhitektke Ines
Bonuti. Na cilju, pod viaduktom, so pohodnike
pričakali godbeniki Pihalnega orkestra Vogrsko
ter dobrote Podeželskih žena z Vogrskega,
ki so udeležencem postregle z ješprenko, najpogostejšo brigadirsko hrano, domačim kruhom,
ocvirki in pecivom. Zbrane je nagovoril tudi
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Učenci osnovne šole Vogrsko

župan Aleš Bucik in napovedal, da se bo že
naslednje leto pešpot nadaljevala do manjšega
spominskega parka postavljenega ob 60. obletnici zborovanja na Okroglici.
„Osnovali smo projekt z naslovom Obujamo
spomine- puščamo sledi, s katerim smo se
uspešno prijavili na razpis za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
pridobili 15.000 evrov. S temi sredstvi bomo v
sklopu široko zastavljenega projekta pokrili materialne stroške, prostovoljstvo pa je skupni imenovalec vseh sodelujočih v projektu. Z novodobnim udarništvom želimo pokazati, da še vedno
lahko ljudje z združenimi močni in v sodelovanju
dosežemo zelo veliko. In v tem projektu, ob urejanju te poti, smo združili moči posamezniki in
vsa društva v kraju,“ je v pozdravnem nagovoru
poudarila vodja projekta Nives Hvalica.
Projekt Obujamo spomine- puščamo sledi se v
teh pomladnih mesecih nadaljuje z slikarskim
ex-temporom, na katerem bodo sodelovali
otroci 4. in 5. razredov osnovnih šol Vogrsko,
Renče in Bukovica ter osnovne šole iz Starancana (Italija), ter člani društev iz občine. Konec
maja bomo na zgodovinskem večeru predstavili
zbornik. Projekt zaključujemo junija s postavitvi-

jo fotografske razstave, srečanjem brigadirjev ter
slavnostnim koncertom domačega pevskega
zbora Lijak 1883 in Akademskega pevskega
zbora Tone Tomšič iz Ljubljane, katerega predhodniki so leta 1947 pod vodstvom Radovana
Gobca kot brigadirji tudi sodelovali na regulaciji
potoka Lijaka.
Nataša Podgornik in Nives Hvalica
Foto Žan Bric, Urška Gregorič in Igor Vuk

Lesene klopce vabijo k počitku in uživanju v naravi
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PETKOVI GLASBENI VEČERI Z
VIOLINISTKO MOJCO GAL IN KOMORNIM
ORKESTROM NOVA

Mojca Gal

Mojca Gal s komornim orkestrom NOVA

V petek, 2 marca smo v Veliki dvorani Zorana Mušiča v kulturnem
domu v Bukovici bili priča izredno
lepemu in doživetemu koncertu violinistke Mojce Gal in Komornega
orkestra NOVA.
Mojca Gal, hčerka naše znane uslužbenke
občine, ki vodi družbene dejavnosti Vladke
Gal, je z odliko diplomirala na Akademiji za
glasbo v Ljubljani leta 2008 in leta 2011 je
naredila Master of Music Performance v Bernu v Švici. Od septembra 2011 je študentka
magistrskega študija na Visoki šoli za staro
glasbo Schola Cantorum Basiliensis v Baslu
z glavnim predmetom violina v stari menzuri. Izobražuje se pri znanih umetnikih in profesorjih violine in imela je že več odmevnih
koncertov in recitalov doma in v tujini. Sodeluje z različnimi evropskimi skupinami baroč-

Nastopajoči
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ne komorne glasbe in dosega izredne uspehe, tudi snemanja in glasbene produkcije.
V glasbenem listu smo prebrali: Mojca se z
današnjim koncertom »vrača h koreninam«,
saj se je v Komornem orkestru NOVA prvič
spoznala z orkestrsko igro ter skozi celotno
srednjo šolo in med študijem na Akademiji
za glasbo v Ljubljani z veliko vnemo opravljala funkcijo koncertne mojstrice.
Komorni orkester NOVA je bil ustanovljen že
leta 1996 in združuje mlade godalce z različno glasbeno izobrazbo, različnih starosti iz
vse severnoprimorske regije. Med njimi sta
tudi dve nadarjeni glasbenici iz naše občine in
sicer Petra Rusjan, ki igra na violo, in Nina
Klaut, ki obvladuje prvo violino. Dolga leta
je orkester uspešno vodil pedagog Jurij Križnič, sedaj pa mladi prisluhnejo mlademu dirigentu Simonu Perčiču. Ob dolgoletnem
igranju je orkester nabral dobre izkušnje, kjer

Šopek za gostjo Mojco Gal

se prepletata izkušnja starejših članov in igrivost in živahnost mladih glasbenikov.
In prav to zadnje je izstopalo pri drugem delu
glasbenega večera, kjer sta poskočnost in
mladostna ubranost približali baročno glasbo
neukemu, a pozornemu ušesu obiskovalcev.
Občudovali smo tudi nastop brez dirigenta,
kjer publika ni čutila neubranosti in zadrege.
Toda nastop umetnice Mojce Gal je bil izredno doživetje. Ves čas smo čutili izredno prepojenost doživljanja in igranja baročne glasbe Mojce Gal in njenega izrednega izvajanja
posameznih koncertnih skladb. Tako je bilo
to doživeto in vrhunsko, kot bi se reka iztekala
v morje in pri tem bi vsa voda prepevala.
Poudariti moramo, da je »resna« glasba lahko zelo blizu vsakemu posamezniku, le radi jo
moramo imeti – vso glasbo!
Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan
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VEČER S POEZIJO RADIVOJA PAHORJA

Pesnik Radivoj Pahor

»Kako se s poezijo približati ljudem, še posebej s poezijo domačega pesnika, če vemo, da vse manj
ljudi posega po knjigi, še zlasti po
kakšni pesniški zbirki?«, se največkrat sprašujejo organizatorji kulturnih prireditev.
Renčan Radivoj Pahor je vse bolj uveljavljen pesnik in smo ga v našem listu pred leti
že predstavili. A njegov ustvarjalni nemir še
kar proizvaja nove pesmi, nove zbirke. Tako
se nam je ponudila nova priložnost, da se
pobliže seznanimo z njegovo najnovejšo pesniško zbirko V plašljivem vrbju, na Dan svetovne poezije 21. marca v Mušičevi dvorani
kulturnega doma v Bukovici. Čeprav je bila
ta zbirka predstavljena nedolgo pred tem na
gradu Dobrovo v Brdih, se je tudi tokrat zbralo precejšnje število ljubiteljev lepe slovenske
besede in predvsem Radivojeve pesniške
ustvarjalnosti.
Uvod v ta literarni večer je podal kar avtor
zbirke sam. Z nekaj neobhodnimi podatki
nam je predstavil, kdo in kako mu je omogočil izdajo te zbirke in izpostavil posluh občine
in njenega župana Aleša Bucika ter Krajevno skupnost Renče, kar je prava redkost
v širšem slovenskem prostoru. Seveda brez
deleža in podpore družine tudi ni šlo. Zbirka
je izšla konec leta 2011 v zbirki Svetlin pri
Mariborski literarni družbi, spremno besedilo
pa sta prispevala literarni kritik Bojan Bratina in nestor slovenske in primorske poezije
Ciril Zlobec. In prav Bojan Bratina je bil zadolžen za strokovno spremljavo tega večera.
Kot izreden poznavalec Radivojevega pesniškega dela nas je najprej vpeljal v strokovne
vode Radivojevega pesnikovanja, kjer je po-

sebej poudaril avtorjevo izpovedovanje skozi
sonetno obliko pesmi, ene najbolj zahtevnih
in discipliniranih oblik. Zato nam nekaj besed
o sonetu in njegovi zgradbi in rabi nikakor ni
škodilo. V nadaljevanju se je spustil v vsebinske in tematske sklope njegovega dela, ki
segajo od resnejših tem pa do nekoliko bolj
lahkotnega in veselejšega dela. V vsem pa je
bila nakazana in celo poudarjena skrb in zanimanje za navadnega, malega človeka. Pesmi
zelo konkretno posegajo med znane osebe,
sosede, sorodnike, posebneže, skratka med
ljudi iz svoje okolice. Izbor pesmi tega večera,
tako avtor, je bil izbran tako, da bi bil ljudem
čim bolj razumljiv, saj je pesniški izraz običajno skozi metafore in prispodobe ter druge
pesniške “formule” navadnemu bralcu oz.
poslušalcu težje razumljiv. Zadetek v polno je
bila odločitev, da bo pesmi recitiral kar avtor

sam, saj zelo dobro poznamo njegove interpretacijske in govorniške sposobnosti, nastop sokrajanke Julke Gorjan pa je bil temu
dodana vrednost. Enostavno ne moreš ostati
ravnodušen. Ne morem si kaj, da ne bi rekel
besedo tudi o njegovih govorniških nastopih
ob različnih priložnostih, kjer je pesniški način
izražanja tako vgrajen v njegove govore, da ti
predstavljajo stalnico in prepoznavnost.
Še veliko bi lahko razpredal o njegovi pesmi,
ustvarjanju, filozofskem gledanju na dogajanja v družbi in še čem. Ena od poti, da ga še
bolje spoznamo, je prav gotovo ta, da vzamemo v roke eno izmed njegovih zbirk, zadnja pa je zagotovo najbolj sveža in, tako vsaj
mislim, najbliže navadnemu človeku.
Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan

Julka Gorjan
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PREDAVANJE O POSTOPKIH OŽIVLJANJA
IN UPORABI DEFIBRILATORJA

Praktičen prikaz oživljana

Tudi prisotni udeleženci so preizkusili uporabo defibrilatorja

28. februarja je društvo upokojencev Bukovice in Volčje Drage v sodelovanju z območno organizacijo
Rdečega križa pripravilo predavanje o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorja s poudarkom na oživljanju ob srčnem
zastoju oziroma infarktu in možnih
vzrokih, ki do tega privedejo.

Gospod Sulič že precej časa sodeluje tudi z
območno organizacijo Rdečega križa v Novi
Gorici.

nas je opogumiti pri nudenju prve pomoči.
Pri zastoju srca je hitra odzivnost izrednega
pomena.

Kljub previdnosti in zdravemu življenjskemu
slogu pa žal nesreča nikoli ne počiva. Strokovnjak je pokazal, kako lahko z malo poguma, prisebnosti in zlasti znanja v kritičnih
trenutkih nekomu pomagamo ali mu celo
rešimo življenje.

Predaval nam je Matjaž Sulič, diplomirani
radiolog iz bolnišnice Franca Derganca iz
Šempetra.

Po končanem predavanju je bilo mogoče
tudi izvesti meritev krvnega tlaka.
To je eno od prvih predavanj iz projekta Nikoli ni prepozno, da spoznamo in se nekaj
naučimo o… , ki sovpada z evropskim letom
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Gospod Sulič nam je med predavanjem
pokazal tudi praktični del uporabe defibrilatorja in druge postopke oživljanja. Skušal

Udeleženci predavanja so si lahko izmerili krvni tlak
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DRUŠTVO ZA KULTURO, TURIZEM IN
RAZVOJ RENČE PREGLEDALO SVOJE DELO
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče je vstopilo v tretje leto
svojega delovanja. Na rednem letnem občnem zboru sredi marca so
opravili pregled dela in poslovanja
v minulem letu in si zastavili naloge
in plan dela za leto 2012.

Minulo leto je bilo uspešno, saj so uresničili vse
zastavljene cilje, med katerimi so bile najbolj
odmevne prireditve Mohorjevo in Pohod po
Gregorčičevi poti z gostom Miranom Košuto
ter predstavitev in razstava o renških Aleksandrinkah. Tudi letošnji načrt je dokaj ambiciozno
zastavljen, izpeljan pa bo v okviru finančnih
zmožnosti in z vnemo zagnanih prostovoljcev,
ki delujejo v društvu in krajevni skupnosti. Program predvideva nadaljevanje s tradicionalnimi prireditvami Mohorjevo in Pohod na Gregorčičev rojstni dan, kar nekaj akcij domačih
amaterskih slikark in pa tudi celoletne akcije
zbiranja ledinskih imen in narečnih besed. Konec leta naj bi razgrnili tudi krajevni zemljevid,
kot finale tega zbiranja. Razmišljajo tudi o izdaji
brošure, ki bi predstavila renške Aleksandrinke
in še nekaj idej imajo o predstavitvi zanimivosti
kraja in povezavanju z ostalimi kraji v občini.
Letošnji program se dejansko že uresničuje,
saj je v renški kulturni dvorani že gostovala
amaterska gledališka skupina iz Kanala z ve-

seloigro, pred kulturnim praznikom so pripravili
literarni večer z renškimi literati, zelo dobro pa
je bila obiskana, zdaj že tradicionalna Šalamijada, kjer je sodelovalo več kot dvajset pridelovalcev te mesne dobrote. V veselem vzdušju
z glasbo ansambla Leskovec so opravili ocenjevanja. Strokovna žirija v sestavi Fabjan
Vičič, Adam Stibilj, Davorin Škarabot in
Cvetko Dominko je prvo nagrado prisodila
Dejanu Medveščku iz Renč, drugi je bil Matej Pahor, tretji pa Stanko Morando, oba iz
Renč. Tudi ocenjevanje publike je dalo istega
zmagovalca, Dejana Medveščka. Drugo
mesto sta si razdelila Radovan Rusjan iz
Renč in Alen Hladnik iz Volčje Drage.
Še več gneče je bilo
za tretjo nagrado, ki
so si jo razdelili štirje
Renčani:
Zvonko
Cotič, Boris Čoha,
Darjo Stepančič
in Borut Zorn. Za
vse sodelujoče pa je
organizator priskrbel
praktična darila in
priznanja. Vsakoletno
preiskušanje šalam
je vsem sodelujočim
nekakšen pokazatelj

RDEČI KRIŽ RENČE
Zadovoljni smo, da nam leto 2011
ni prineslo takih skrbi kot leto prej,
ko smo imeli poplave. Skrbi pa nas
dejstvo, da prihajajo »poplave«
drugačne vrste - to so ljudje, ki so
se iz različnih razlogov znašli na
robu preživetja. Vedno več je takih,
ki trkajo na razna humanitarna, socialna, občinska vrata. Tako je tudi
pri nas.
Samo RK je v naši vasi v minulem
letu razdelil:
• 9 družinam denarno pomoč,
v obliki plačila položnic ali naročilnic,
v višini 3160,73 evrov,
• 15 družinam in posameznikom materialno
pomoč
v obliki plačila položnic ali naročilnic,
v višini 2834,79 evrov, to je:
• 57 prehrambenih paketov in pralni prašek,
v višini 1710 evrov,
• 492,5 kg hrane iz intervencijskih zalog,
v višini 428,97 evrov,

kakovosti in napotilo k njeni izboljšavi. Seveda
pa take prireditve ne bi bilo brez zvestih sponzorjev, ki so prispevali praktične nagrade in se
jim organizator lepo zahvaljuje: Siedra Renče,
Vitanest Nova Gorica, Potujoča ribarnica Arčon Renče, Energo sistemi Nova Gorica, Kristal
Renče, Agraria Koron Volčja Draga, Živex Volčja Draga in AllGMont Renče.
Kljub ne najboljšim pogojem letošnje zime je
bila kvaliteta dobra. Velja pa že zdaj povabilo
proizvajalcem za drugo leto in doseganju še
boljše kvalitete.
Boris Arčon

.

• Prehrambene izdelke raznih darovalcev,
v višini 300 evrov.
• 4 šoloobveznim otrokom bon ali
naročilnico
• za nakup šolskih potrebščin, 		
v višini 110 evrov
Skupaj za 6105,70 evrov

Delovali smo na področju preventive.
• V okviru akcije »Več zdravja« je bil
predstavljen dogodek SVIT, z napihljivim
modelom debelega črevesa.
• V okviru društva za srce smo udeležencem akcije merili krvni tlak in sladkor ter
EKG.

Prva naloga RK je skrb za sočloveka, vendar
je pomembna tudi majhna pozornost do starejših, bolnih in invalidnih oseb ter sodelovanje v okolju, kjer živimo, v smislu pomoči in
pozitivnih medsebojnih odnosov.
S priložnostnimi darili in čestitkami smo obiskali:
• 23 krajanov v domovih upokojencev-trikrat,
• 13 krajanov ob življenskem jubileju 90
let in več,
• 111 žensk ob 8. marcu, starejših od 80
let ter invalidnih oseb,
• 135 krajanov ob novem letu, starejših od
80 let ter invalidnih oseb
Poleg humanitarne dejavnosti smo organizirali tudi srečanje krajanov, starejših od 70 let.

Sodelujemo tudi z drugimi društvi in organizacijami:
• s KS : Ob prazniku Mohorjevo, s peko
peciva ter ob raznih drugih prireditvah,
• z OŠ Renče: Sprejem podmladka RK, na
novoletni prireditvi: Živ- žav, s peko palačink.
• redno vzdržujemo stike z društvom
prostovoljnih krvodajalcev iz pobratenega
Starancana.
Če za zakjuček povzamemo: V našem kraju
imamo ljudi, ki so potrebni socialne pomoči.
Predvidevamo, da je še nekaj takih, ki jim je
za tovrstno pomoč težko zaprositi. Upamo,
da bo v bodoče omenjenih težav manj in da
bodo za našo družbo prišli boljši časi.
Rožica Žvanut
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012
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NA VOGRSKEM SE KUHA IN ODLIČNO JÉ

Kmečke žene z Vogrskega spadamo
med izredno aktivne članice Kulturno turističnega društva Vogrsko. Ne mine namreč prireditev, da
na njej ne bi postregle z domačimi
dobrotami. Kot pridne gospodinje
se vedno trudimo, da bi postregle jedi značilne za naš kraj. Tako
smo na lanskem 10. martinovanju
postregle z vogrinskim golažem ter
domačim, toplim kruhom.
Že v tednu pred praznovanjem smo se kuharice odpravile v nabavo za kuho (čebulo,
meso, začimbe). Na večer poprej smo olupile kup čebule, že navsezgodaj naslednjega
dne pa se je začela kuha. Golaž je potrebno
kuhati počasi, zato nam je kuha na Frlanovi
kmetiji pri članici Danili Bric vzela kar celo
dopoldne. Trud je bil poplačan s pohvalami
obiskovalcev, ki so lahko pokusili tudi domače klobase z zeljem, palačinke z domačo breskovo marmelado ter pečen kostanj.
Ob koncu lanskega leta smo članice aktiva
kmečkih žena posnele tudi oddajo o kmetijstvu za Radio Koper ter kmetijsko oddajo
na TV Primorka. Skupaj z Vipavsko vinsko
kraljico Leo Mlečnik, pa smo ob predstaObčinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012

vitvi kraljičinega vina postregle z pecivom iz
jabolk. V prazničnem decembru smo kmečke žene z različnimi pecivi postregle tudi na
božično- novoletnem koncertu Pihalnega orkestra Vogrsko ter občinskem silvestrovanju.
Po delovnem letu 2011 smo si članice aktiva
privoščile tudi malce sprostitve ter v okviru

Miklavževih praznovanj obiskale gledališko
komedijo gostujočega gledališča iz Štandreža.
Leto 2012 pa je za nas že zelo delavno. V
kolikor ne kuhamo ali pečemo za prireditve
se izobražujemo. Tako smo v februarju že
izvedle tečaj o pripravi rib. Najstarejša članica Ludvika Fornazarič je ostale članice
naučila na koliko načinov lahko pripravimo
štokviš oz. polenovko. Pripravila je »bacala
volante«, to je polenovko s krompirjem. Članica Vida Marc pa je predstavila postopek
priprave polpet iz sladkovodnih rib oz. krapa
iz Vogrščka, poleg tega pa skuhala še testan
krompir z repo. Za posladek je poskrbela zelo
aktivna članica Damjana Furlan, ki je skuhala in zapekla vinski riž.
V tem letu bo v naši krajevni skupnosti kar
precej dogajanja in na vseh prireditvah so
prisotne tudi naše pridne gospodinje. Na
otvoritvi pešpoti ob Lijaku smo poskrbele za
pogostitev pohodnikov, kjer smo obiskovalcem postregle z domačo ješprenko, kruhom
iz krušne peči ter raznoraznim pecivom.
Tekst: Darja Fornazarič,
predsednica aktiva kmečkih žena z Vogrskega
Foto: Žan Bric
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DRUGI POHOD PO KONJENIŠKI POTI
V soboto, 31. marca smo se konjeniki zbrali v
Lamovem pri Stojanu in Tatjani Mozetič na
II. pohod po konjeniški poti. V sedlo se je zavihtelo 15 jahačev in jahačic.
Letos smo se odločili, da prejahamo glavno pot.
Iz Lamovega smo ob Lijaku in Vipavi prispeli v
Renče, nadaljevali skozi Turele do Trstelja, kjer
se nam je pridružilo 9 kraških in zamejskih konjenikov. Po počitku na Trstelju smo nadaljevali
pot skozi Lipo do Novela. Pri konjeniku Dragotu
smo napojili konje. Dobre volje mi in konji smo
nadaljevali pot skozi Temnico, Vojščico, Selo na
Krasu do Nove vasi. Tu smo na pašniku našega
člana Jožeta Orla pred dnevi postavili šotor za
nas in opremo. Poskrbeli smo za konje jih nahranili, napojili, da se odpočijejo za naslednji dan.
Povečerjali smo in večer nadaljevali ob klepetu
poteka današnjega dne, dogodkov preteklega
leta in pregledali plan za naslednji dan.
Konjeniki so se odpravili na pot izpred domačije Stojana Mozetiča

Pred letom dni smo na Frlanovi
kmetiji člani konjeniškega društva
Soča, predstavniki občine Renče-Vogrsko,
Miren-Kostanjevica,
LASA-a ter konjeniki iz vse Slovenije in zamejstva odprla konjeniško
pot, ki obsega dve poti . Ena pot je
glavna, dolga 22,5 km krožna pa je
dolga 25 km. Glavna pot poteka od
Frlanove kmetije ob Lijaku, Renče,
Lokvica Opatje selo do Nove vasi.
Krožna pot pa od Renč po Gregorčičevi poti, Oševljek Trstelj, Lipa,
Temnica, Vojščica, Sela na krasu do
Nove Vasi. Udeležilo se nas je kar
72 ljubiteljev narave.

Prihod konjenikov v Renče

Zbudila nas je burja in zelo hladno jutro. Po zajtrku in pripravi konjev smo zajahali iz Nove vasi
skozi Opatje selo, Vrtoče, kjer smo prečkali reko
Vipavo, Biljenske griče do Lamovega, kjer se je
srečno in brez poškodb končal pohod.   
Razšli smo se z obljubo, da v naslednjem letu
spet organiziramo pohod in obenem povabimo
vse, ki ljubijo konje in naravo.
Konjeniško društvo SOČA Srečko Špacapan

Skupno kosilo

Opoldanski postanek na Trstelju

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV
BUKOVICA – VOLČJA DRAGA

Pregled opravljenega dela in aktivnosti za tekoče leto

Poleg običajne letne inventure dejavnosti društva, ki je potekala v
letu 2011, smo se na letošnjem
občnem zboru posvetili tudi evropskemu letu aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti, ki ji
je letošnje leto posvečeno.

Aktivno staranje v najširšem pomenu razumemo kot neprekinjeno udejstvovanje na socialnem, ekonomskem, kulturnem in družbenem
področju.
Po upokojitvi ostaja povprečnemu državljanu
Slovenije še vedno tretjina življenja. Vsaka
nova generacija se upokoji bolj zdrava in bolj
telesno pripravljena.
Da bi se starejši lahko aktivno starali, pa bi radi
imeli vsaj dostojne pokojnine. Prispevali bi svoje znanje, življenjske izkušnje in modrost.

Občni zbor je vedno dobro obiskan

Zato potrebujemo podporo lokalnih skupnosti za skrb starejših, za ohranjanje duševne in
telesne pripravljenosti.
Starost je lepa, polna novih izzivov, če bodo
mladi v svojih načrtih naredili prostor tudi za
nas starejše. Od življenjskega sloga do starejših je odvisno, kakšna bo njihova starost.
Kulturni program smo popestrili z recitacijami Pavčkovih pesmi ob spremljavi na violino
učenke naše šole, Line Lazić.
Pregledali smo aktivnost, ki smo jo opravili v
lanskem letu in bili zadovoljni.
Za leto 2012 pa smo si zastavili nekaj novosti. Poskrbeli bomo za presenečenja. V letošnjem letu praznujemo 60-letnico delovanja
našega društva, 9. junija pa gostimo revijo
pevskih zborov društev upokojencev severne Primorske. Lepo vabljeni!
Pripravljamo tudi celoletni projekt, ki smo ga

poimenovali Nikoli ni prepozno, da spoznamo in se nekaj naučimo o... . To bo sovpadlo z evropskim letom aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti.
O vseh aktivnostih pa bomo sproti obveščali
tudi naše občane.
Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

Pevski zbor KLASJE

96 LET ALEKSANDRINKE LIDIJE SUSIČ
Zadnja aleksandrinka iz Vipavske
doline Lidija Susič, roj. Mozetič, iz
Bukovice je 6. januarja praznovala
častitljivih 96 let.

Tik pred odhodom v Egipt, Bukovica 1934
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V Egiptu je preživela dobrih dvajset let, naj- darili tudi predstavnici Društva za ohraprej v Aleksandriji, potem pa v Kairu, kjer si njanje kulturne dediščine aleksanje služila kruh kot gospodinja oz. spremljeval- drink iz Prvačine gospe Dejana Baša in
ka gospodarice pri bogati angleško-judovski Tina Mihelj.
družini. Odšla je v
širni svet, da bi svoji
družini
pomagala
lažje preživeti krizna
leta med vojnama in
da bi spet odkupila
zemljišče ob domu,
ki je zaradi takratnih
oderuških davkov
in revščine šlo "na
kant". Domov se je
vrnila leta 1954.
Svoja stara leta še
vedno spokojno in
vedro preživlja v svoji
rojstni hiši v Bukovici.
Na fotografiji spodaj z leve: Lidijin sin Anton Susič, slavljenka Lidija in njena zvesta soseda
Ob visokem jubileju Zorka Drnovšček Mlečnik; zgoraj z leve: Tina Mihelj, Dejana Baša in Valentina Ščuka - Lidijista ju obiskali in ob- na nečakinja (Foto: Marjan Ščuka)
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RENŠKI UPOKOJENCI NA IZLETU V ITALIJI
Društvo upokojencev Renče je konec marca organiziralo izlet po pokrajini Veneto v Italiji.

Veseli druščini so se pridružili tudi nekateri
upokojenci iz sosednjih vasi. Izlet so začeli v
Vicenzi, kjer so si ogledali zelo dobro ohranjeno staro mestno jedro, bogato z beneško
arhitekturo. Pot jih je nato vodila med Euganijske griče, edine vzpetine v Padski nižini,
ki segajo nekaj nad 600 metrov in se nahajajo med Padovo, Vicenzo in Mantovo in
so zanimive tako zaradi svoje oblike kot tudi
geološke sestave. Ob vznožju teh gričev so

posejana zelo lepo ohranjena srednjeveška
mesteca, med katerimi tudi Montagnano s
popolnoma ohranjenim dva kilometra dolgim obzidjem in 25 stražnimi stolpi, Este z
lepo urejenim parkom pod mestnim obzidjem in Monselice z ulico gradov, utrdb in cerkva zgrajeno na pobočju enega od gričev,
na katerega vrh je speljan tudi križev pot. Za
ljubitelje zgodovinskih krajev v naši soseščini
nedvomno lepo doživetje.
Boris Arčon

POHOD PO KRAŠKI GMAJNI
Prelepo pomladansko vreme je
drugo nedeljo letošnjega marca
zvabilo veliko množico pohodnikov iz vse Goriške na tradicionalni
pohod Po kraški gmajni, ki poteka

vsako leto po drugačni trasi.

V organizaciji planinske skupine Trstelj iz
Renč in okoliških krajev, ki deluje v okviru PD
Nova Gorica, so se pohodniki zbrali v Vojščici
in se od tam odpravili na štiriurno potepanje
po kraški planoti Goriškega krasa, vmes imeli

postanke v Valah in Klancu ter vse skupaj zaključili spet v Vojščici na domačiji pri Francetovih. Ob harmonikarjih in tradicionalni joti in
drugih dobrotah se je veselo razpoloženje nadaljevalo do poznega popoldneva, ko so si vsi
zaželeli ponovnega snidenja naslednje leto.
Boris Arčon

Zaključek »Živ-žava«
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OBISK PRI ČEBELARJU BOGDANU
BERGOČU, dobitniku Šampiona kakovosti med medarji

»Laboratorij« kjer nastaja bogata zbirka izdelkov na osnovi medu

Bogdan Bergoč iz Volčje Drage,
nekdaj kuhar in vodja kuhinje pri
Goriških opekarnah, sedaj upokojenec, je član Čebelarske družine
Šempeter, ki združuje več kot devetdeset čebelarjev spodnje Vipavske doline in Krasa.

zlato medaljo, na vsedržavnem ocenjevanju v
Cerkljah na Gorenjskem pa je prejel pokal in
najvišje priznanje Šampion Gorenjske. To je
eno od štirih največjih tekmovanj v državi, tudi
z mednarodno udeležbo, ki potekajo še v Sežani in Semiču.
Bogdanov čebelnjak šteje 36 čebeljih družin,
od tega je 24 gospodarnih, in jih na pašo raz-

Nadaljuje družinsko tradicijo čebelarjenja, saj
se je s to dejavnostjo vse od leta 1955 ukvarjal oče Milan, ki ga je za čebelarstvo navdušil
znani primorski čebelar Ivan Kranjc. Bogdan
se je že v mladosti seznanjal s skrivnostmi in
pomembnostjo čebelarstva in poslanstva čebel. Pomagal je očetu, vendar je do svojih prvih
panjev prišel šele leta 1995. Čez nekaj let, po
očetovi smrti pa je čebelarjenje prevzel v svoje
roke.
» Dokler je bil oče živ, smo med pridelovali in
prodajali grosistično, ga v večjih posodah dostavljali na odkupna mesta. Sam sem sklenil
stvar spremeniti in se posvetiti izboru in kvaliteti
medu. Tako sedaj pridelujem štiri vrste medu:
gozdnega, kostanjev-lipovega, cvetnega in
akacijevega. Slednji mi je glavni pridelek, saj z
njim dosegam tudi izjemne rezultate v kakovosti. Kmalu, ko sem začel sam čebelariti, sem se
začel udeleževati raznih prireditev in ocenjevanj
po Sloveniji in kmalu so prišla prva priznanja in
pohvale. To mi je dalo dodatne vzpodbude in
zagona, da sem se še bolj posvetil kvalitetnejši
pridelavi in razvoju novih izdelkov.«
In res, ko prideš v Bogdanovo hišo, opaziš, da
so stene prekrite z množico priznanj in pohval.
Seveda pa so mu najljubša tista iz lanskega
leta in tudi največjo težo imajo. Na ocenjevanju na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je prejel
Bogdan Bergoč pred domačim čebelnjakom
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važa po celi severni Primorski. Pripoveduje mi,
kaj vse je treba postoriti pred pašno sezono, če
želiš doseči kakovostne izdelke. Tudi skrb pred
boleznimi in strupi je sila pomembna, čeprav
do sedaj niso imeli kakšnih zelo velikih izpadov.
Spominja se, da je eno leto, ko je še oče gospodaril, pomrla skoraj polovica družin. Tudi izbira paše predstavlja posebno skrb, saj le tako
dosega visoke stopnje čistosti in kvaliteto.
Poleg osnovne pridelave medu, ki ga prodaja
v drobni prodaji in tudi na domu, ima še široko
paleto drugih izdelkov: cvetni prah, cvetni prah
v medu, cvetni prah in propolis v medu, med s
sokom rdeče pese, kremni med z raznimi dodatki (smrekovi vršički, cimet, čokolada...), medeni liker, medica, medena mila, medeno milo
z dodatkom propolisa in cvetnega prahu, okrasne sveče in še kaj. Bogdan rade volje tudi svetuje in priporoča, za kaj in kdaj ter kakšen med
ali drugi proizvod uporabljajo. Glavni nasvet je,
če je le mogoče med uporabljati preventivno,
čeprav ima tudi pri zdravljenju svojo moč.
Poslovila sva se z mislijo, da kjer je prisotna ljubezen do dela in pravilno zastavljeni cilji, tudi
rezultati ne morejo izostati.
Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan
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KAMEN NA KAMEN…..UMETNINA

vosti. Samuel se je izdelavi mostu posvetil zelo
podrobno. Na internetu je poiskal vse podatke
mostu, katerega maketo je nato izdelal v merilu
1: 150. Med delom je most večkrat obiskal ter
vse malenkosti mostu natančno prenesel v nastajajoči izdelek. Kamniti most je doživel krstno
razstavo na nedavnem sejmu v Gorici, kamor
so ga povabili člani Društva za bohinjsko - goriško progo (Transalpina). Razstava, posvečena
soški progi, je poleg maket lokomotiv ter fotografij proge vsebovala tudi Samuelov miniaturni, kamniti soški most.

Samuel Gregorič z Dombrave je
po poklicu avtomehanik in šofer,
po duši pa umetnik.

Njegov hobi je nastal spontano, ko se je na
morju sprehajal in naletel na vazice sestavljene
iz drobnih kamenčkov. Znanka je želela izdelek
kupiti, pa ji je odvrnil, da ji bo takšno vazico kar
sam naredil. In je začel. Material zanjo je dobil v

bližnji Vipavi, izdelava pa mu je vzela kar nekaj
časa. Samuel priznava, da izdelek ni bil preveč
dodelan, ker pa vaja dela mojstra, zadnji dve
leti izpod njegovih rok nastajajo prave umetnine.

Ob vprašanju kateri bo naslednji miniaturni
izdelek, Samuel pove, da tipična kraška hiša,
nato pa Bela hiša iz Washingtona, ki je sezidana iz marmorja z otoka Brača. Domači pa ga
že prigovarjajo naj izdela kakšen izdelek v večji
velikosti ter mu predlagajo, naj pred domačo
hišo postavi kamnito »štirno«.
Nataša Podgornik
Foto: Samuel Gregorič

Vazic ter okrasnih lončkov je naredil že na desetine. Ena izmed njih bo čez nekaj dni romala
celo v Afriko, v Gano. V Samuelovi zbirki so tudi
kamniti grad, miniaturna arena iz italijanskega
mesta Verona ter kamniti most čez Sočo, delo,
ki ga je zaključil pred kratkim. Samuel je zanj
porabil dobra dva meseca. Most je sestavljen
iz majhnih ročno oblikovanih kamenčkov marmorja, pri svojem delu pa večkrat uporablja
tudi granit ter lapor. Posamezen kamenček, iz
katerega je sezidan most, obdela najprej s kleščami, da nastanejo manjši delci, katere nato
obrusi, da dobi želeno obliko kamna. Delo vsekakor zahteva veliko natančnosti ter potrpežlji-

RAZSTAVA VELIKONOČNIH ŠOPKOV
SLAVICE STIBILJ IZ RENČ
Večkrat na leto potekajo razne ustvarjale delavnice v HIŠI PRAVIH SREČANJ v Renčah v
sklopu društva upokojencev Renče.
Slavica ima rada razne ročne spretnosti, zato je
prisotna na vseh teh delavnicah.
Ena izmed ustvarjalnih delavnic, ki je potekala
predlansko leto pred velikonočnimi prazniki,
je bila izdelava velikonočnih pirhov v »servietni
tehniki«, ki se jo je udeležila in jo je tudi osvojila.
Lansko leto je imela razstavo velikonočnih pirhov v baziliki na Sveti Gori,
ravno tako je njen šopek pirhov krasil glavni oltar domače cerkve v Renčah v velikonočnem
času.
Letos pa je na povabilo svetovalke iz občine Renče –Vogrsko pripravila razstavo
velikonočnih šopkov v avli naše občine.

Foto: Bogo Rusjan

Vladka Gal
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012

16

iz krajevnih skupnosti

RAZSTAVA VELIKONOČNIH JEDI IN
ROČNIH DEL NA VOGRSKEM
Velika noč je praznik dobrot. V tem
pomladnem času prebujanja se po
hišah mešajo vonji raznovrstnih
jedi: od sladkih potic, menihov, do
okusnega pršuta, žolci, …

In prav po tem je zadišalo zadnjo marčevsko
soboto v šoli na Vogrskem. Aktiv podeželskih
žena z Vogrskega je pod organizacijo predsednice Darje Fornazarič pripravil razstavo velikonočnih jedi. Ogledali smo si lahko
raznovrstne potice, sladek kruh, velikonočne
ovčke,
kuhan pršut, žolco, pa tudi za Vipavsko dolino značilno velikonočno jed fulje. Razstavo
jedi so dopolnjevali domiselno okrašeni pirhi,
ročna dela vogrinskih gospodinj ter izdelki otrok šole in vrtca Vogrsko. Razstavo so
aranžirale domačinke pod vodstvom Nadje
Gregorič.
Koliko različnosti v pogledu, okusu in nenazadnje pa tudi poimenovanju teh jedi, na kar
je med drugim v svojem govoru opozoril vogrinski župnik Cvetko Valič.
Odprtje razstave je obogatil kratek kulturni
program, v katerem so sodelovali učenci
podružnične osnovne šole pod vodstvom
učiteljice Katarine Tischer Gregorič. Kot presenečenje pa se je v programu predstavila
tudi pred dobrim mesecem ustanovljena
pevska skupina vogrinskega aktiva podeželskih žena. Ideja, ki se je pred časom porodila
v vasi, se je tako uresničila. Ženske so zapele.
Trenutno je v skupino vključenih 16 članic,
to pa verjetno ni končno število. Na svojem
prvem nastopu so se predstavile z reperto-
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arjem ljudskih pesmi. Za ustrezno interpretacijo zapetega je poskrbela zborovodkinja
Barbara Šinigoj.
Na začetku poti jim zaželimo veliko prijetnega druženja na vajah in veliko uspešnih nastopov.

Tovrsten dogodek je bil letos na Vogrskem
organiziran prvič, a mogoče bo, po besedah
Majde Šuligoj, povezovalke programa, postal tradicionalen. In po številu obiskovalcev
razstave sodeč, bo tako tudi prav.
Tekst: Tatjana Marvin
Foto: Žan Bric
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KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU

Ob materinskem dnevu in dnevu žena Godbeniška šola Vogrsko
že več let organizira koncert – v
prejšnjih letih je ob tej priložnosti
nastopil šolski orkester, letos pa

so se predstavili učenci godbeniške šole in
osnovne
šole
Vogrsko.
Poseben koncert,
namenjen materam in ženam,
se je letos odvijal v novih prostorih osnovne
šole Vogrsko.
V sodelovanju z osnovno šolo Vogrsko je
godbeniška šola v četrtek, 22. marca, s koncertom počastila vse naše drage matere, babice in ženske nasploh. Povezovalka Špela
Saksida nas je popeljala skozi prijetno uro
druženja, ki je minila v znamenju dobrih misli,

glasbe in recitiranja pesmic. Na svojih instrumentih so nam ob spremljavi klavirja zaigrali
učenci godbeniške šole (na klavirju jih je
spremljala Valentina Gregorič Saksida,
ki je tudi glavna gonilna sila tovrstnih prireditev godbeniške šole), simpatični zborček
učencev osnovne šole nam je zapel nekaj
pesmic, na eno pa tudi zaplesal (učence
osnovne šole so pripravile učiteljice Andrejka Rijavec, Lucija Gregorič in Katarina
Tischer Gregorič), zapele pa so tudi učenke godbeniške šole (pod vodstvom Kristine
Saksida). Med glasbenimi točkami so otroci recitirali pesmi o mami, družini, pomladi.
Tisti, ki ste bili tam, ste gotovo preživeli lep
večer, ostale pa vabimo, da nas pridete poslušat ob naslednji priložnosti!
Jasna Živec
Foto: Nuša Hvalica

NA POŠ BUKOVICA JE PESTRO

V letošnjem šolskem letu dajemo v
podaljšanem bivanju na POŠ Bukovica veliko poudarka na pridobivanju praktičnega znanja. Tako
smo jeseni iz jabolk naredili okusen
jabolčni kis. Božične in novoletne
praznike smo pričakali s šivanjem
Miklavževih nogavic, izdelovali smo
dišeče vrečke iz morske soli in sivke
ter ulivali praznične sveče iz voska.

V začetku marca smo pripravili čajanko. Da bi
bila čajanka res prava čajanka, smo se nanjo
prej tudi intenzivno pripravljali. V šoli smo zbirali različne vrste posušenih zelišč in suhega
sadja. Izdelovali smo skodelice za čaj iz gline in
papirja različnih oblik in velikosti ter s šivanjem
krasili posodice za shranjevanje čajnih mešanic. Otroci so ustvarili tudi čudovite slike na

temo obred pitja čaja. Končno je napočil dan,
ko smo čajanko tudi zares izvedli. Otroci so najprej iz zelišč in posušenega sadja pripravili vsak
svoj čaj ter si izmislili čisto posebno ime za vsako čajno mešanico. Čaje smo seveda na koncu
tudi skuhali in popili, čajanke pa so se udeležili
tudi starši, ki so prihajali po svoje otroke.
Ko se je narava že malo bolj prebudila, pa nas
je čakal že naslednji projekt in sicer sejanje
paradižnikov, kumar in paprike. Semena smo
namreč prihranili še od septembra, ko smo
ugotavljali, kako semena pravzaprav izgledajo
in se shranjujejo. Plodove pa smo takrat skuhali
v okusno paradižnikovo omako.
Gospa Darja iz vrtnarstva Marvin nam je prijazno odstopila lončke za sajenje ter zemljo. Vsak
otrok je posejal izbrano seme v svoj lonček in
ga postavil na okensko polico, da ga dosežejo sončni žarki. Vas zanima, kaj se je zgodilo
po enem tednu? Čarovnija narave je pričarala

v vsak lonček kalček, ki je vzklil iz semena. In
čudežu še ni konca, kajti ta kalček raste in raste
in kmalu bo iz njega nastal sočen paradižnik,
zelena kumara in debelušna paprika. In spet
bomo lahko shranili seme, skuhali omako in
čakali na nov začetek.
Mateja Pahor
Foto: Marta Premrl
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SLAVNOSTNA AKADEMIJA
PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO
Pihalni orkester Vogrsko letos pra- in sedanje člane orkestra in njihove sorodni- 18. uri v prostorih osnovne šole Vogrsko!
Pihalni orkester Vogrsko
znuje 80. obletnico delovanja. V ke na slavnostno akademijo Pihalnega orkeFoto: Anja Godnič
stra Vogrsko, ki bo v nedeljo, 22. aprila ob
okviru praznovanja jubileja poleg
slavnostnega koncerta 19. maja v
Bukovici pripravlja slavnostno akademijo, ki bo 22. aprila ob 18. uri v
prostorih osnovne šole Vogrsko.
Na slavnostni akademiji se bo podelilo priznanja članom za večletno članstvo in sodelovanje v orkestru. Prisotna bosta tudi
predstavnika Zveze slovenskih godb Tone
Urbas in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Maja Jerman
Bratec. Poleg govorcev bosta kulturni program s svojim nastopom popestrila še kvartet saksofonov in MoPZ Lijak 1883 Vogrsko.
Vljudno vabimo vse vaščane, občane, bivše

PRVI INTERNI NASTOP UČENCEV
GODBENIŠKE ŠOLE VOGRSKO

V petek, 17. februarja, je Godbeni- stvom Kristine Saksida pa so učenci tudi
ška šola Vogrsko priredila prvi in- zapeli v zboru.
Za nami je prijetna glasbena urica, drugi interni nastop v tem šolskem letu.
V prostorih Pihalnega orkestra Vogrsko je
nastopilo del učencev godbeniške šole – s
klavirsko spremljavo ali v duetih so se predstavile flavtistke, klarinetistke, trobentača
in tolkalca na bobnih in ksilofonu. Pod vod-

terni nastop pa bo predvideno proti koncu
šolskega leta.

Jasna Živec
Foto: Jasna Živec

PIHALNI ORKESTER VOGRSKO NA
INTENZIVNIH VAJAH
Člani Pihalnega orkestra Vogrsko
so letos še posebej delavni. Ker orkester praznuje 80-letnico delovanja, pripravljajo slavnostni koncert,
ki bo 19. maja v Bukovici.

V okviru teh priprav so se člani udeležili
tridnevnih intenzivnih vaj – od 2. do 4. marca
so v taborniškem domu na Kovku nad Ajdovščino pridno vadili in pilili nove in stare skladbe.
V petek po prihodu so imeli skupno vajo, sobota pa je bila precej delavna. Zjutraj in popoldne
so vadili po sekcijah, po kosilu so se novi člani
učili osnov korakanja, starejši pa jih ponovili, zvečer pa je sledila še skupna vaja. Čeprav je bil
dan naporen, so bili člani orkestra zadovoljni z
rezultatom, saj se je že marsikaj slišalo bolje kot
dan prej. Tudi v nedeljo ni bilo počitka, po jutranjih sekcijskih vajah je sledila še zadnja skupna
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012

vaja, potem pa odhod domov.
Godbeniki so bili utrujeni, a jim bo vikend ostal
v lepem spominu. Ne le da so zvadili skladbe,
tudi podružili so se in se skupaj imeli lepo. Zdaj

pa pridno vadijo naprej in se želijo čimbolje pripraviti na jubilejni koncert.
Jasna Živec
Foto: Nuša Hvalica
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PUST NA VOGRSKEM
Po dolgi zimi smo z nestrpnostjo
pričakovali pustni čas, ko bodo
maškare pregnale zimo in v deželo
prinesle pomlad.

Tudi letos smo se lahko udeležili raznih pustnih rajanj, delček takega vzdušja pa so
po Vogrskem širili tudi mladi Vogrini. Polni
energije in veselja so se z dvema pustnima
vozovoma vozili po naši prelepi vasici. Voz z
astronavti nam je približal vesolje in nam ponudil ugodne parcele na Luni.
Naslednji voz pa nas je vrnil v daljno preteklost. Kralj (Mitja Žižmond) se je odločil,
da bo prevozil svoje posestvo. S seboj je v
premični grad vzel brhko kraljico (Žiga Marvin). Dobro varovana s strani vitezov (Jani
Fornazarič, Jani Gregorič in Matic
Gregorič) sta se z navdušenjem srečevala
s prebivalci. Kadar pa sta si zahotela smeha,
ju je razveselil dvorni norček (Nejc Gorjan).
Izvirna ideja mladih je od pustne sobote do
torka popestrila dogajanje v kraju in občini.

Na zaključek pustovanja so imenovani povabili prijatelje, s katerimi so v sredo pusta slavnostno pokopali.
Vaščani so z navdušenjem sprejemali te
mladeniče, ki nam vsem dokazujejo, da je
pustovanje lahko še en izmed načinov utrjevanja prijateljskih vezi, smeha in medseboj-

nega povezovanja. Med pustnim obhodom
so zagotovo doživeli trenutke, ki jim bodo za
vedno ostali v lepem spominu. Le kaj nam
bodo pripravili naslednje leto? Pustimo se
presenetiti.
Špela Saksida
Foto: Špela Saksida

PUSTOVANJE IN POKOP PUSTA
Pihalni orkester Vogrsko je letošnje pustovanje začel v soboto, 18.
februarja, na pustni povorki v Šempetru pri Gorici.

Tako kot že zadnjih nekaj let je s svojim nastopom otvoril povorko čez šempetrski »plac«,
za njim pa so se predstavljali pustni vozovi
posameznih vasi.
Po povorki so se člani orkestra, letos so predstavljali rimske vojake, vrnili na Vogrsko in se
napotili »pobirat pusta« po vasi. Začeli so pri
hišah okrog zadružnega doma, nadaljevali
pa po Britofu. Hitro jih je ujela noč, zato so se
spet zbrali v nedeljo – letos so uspeli obiskati
vaščane po Malem Dunaju, Brežiču, Stari Gori
in Jazbinah. Prijaznim vaščanom se orkester
orkester končal z nastopom na Trnovem, kjer
zahvaljuje za topel sprejem in dobro voljo!
Kot vsako leto pa se je pustni čas za pihalni je na pepelnično sredo (zdaj že tradicionalno)

igral ob pokopu pusta.

POKOP PUSTA V BUKOVICI

Pogrebna slovesnost Pusta v Bukovici

Jasna Živec
Foto: Nuša Hvalica

Foto: Bogo Rusjan

Tudi letos je Pust končal na grmadi
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OČISTIMO SLOVENIJO 2012
Tudi letos smo pripravili v Občini
Renče-Vogrsko čistilno akcijo s katero smo poskrbeli prvenstveno za
čiščenje divjih odlagališč pa tudi za
čiščenje in s tem olepšanje neposredne okolice krajev, v katerih živimo.
V soboto, 24. 3. se je akcije udeležilo približno 150 prostovoljcev.
Društva in posamezni prostovoljci so čistili
brežine ob reki Vipavi ter poti v Renčah, poti
in potoke v Bukovici, strugo potoka Lijaka ter
parcele ob cesti v Turjaku na Vogrskem. Vsem
prostovoljcem, pa tudi lastnikom zemljišč, ki
so sami poskrbeli za očiščenje lastnih parcel
se za sodelovanje in izkazano dobro voljo lepo
zahvaljujemo. Ob tem seveda opozarjamo, da smo vsi lastniki zemljišč dolžni
poskrbeti za odpadke na svojih zemljiščih. Stanje z odlaganjem komunalnih odpadkov v naravo se v naši okolici sicer izboljšuje, še vedno pa je prisotna velika malomarnost
pri odmetavanju smeti iz avtomobilov. Prav
tako posebej opozarjamo, da je odlaganje
gradbenih odpadkov v okolje nezakonito.

Ker je predvsem na področju osveščanja potrebno še veliko narediti, smo se v petek, dan
pred akcijo, dobili na prav posebnem dogodku, na katerem smo najprej spoznali skrito
avtohtono prebivalko naših potokov – laško
žabo, ki je zaradi posebne prilagoditve na svoje življenjsko okolje, na seznamu ogroženih
vrst. Nato pa smo se s predstavniki podjetja
Komunala d.d. lahko iz prve roke seznanili s

Delitev vreč za ločeno zbiranje odpadkov in navodila za varno delo

podrobnostmi glede pravilnega postopka ločevanja odpadkov. Namen obeh predstavitev
je bil, poleg praktičnega prikaza iz prve roke,
vzpodbuditi razmišljanje o različnih razsežnostih pomena pojma varovanja okolja, saj je
človek kot živo bitje hote ali nehote neposredno vpet v vse naravne procese, ki se v okolju
neprestano odvijajo.
Skrb za čisto okolje se s to akcijo seveda ne
zaključuje. V preteklih nekaj letih je bilo tako
v okviru vseslovenske čistilne akcije, kot v čistilnih akcijah, ki smo jih organizirali na občinskem nivoju opravljenega ogromno dela. To
pa dolgoročno nikakor ni dovolj. K sodelovanju pri nadzoru nad obstoječim stanjem smo
tako povabili medobčinsko redarsko službo,
ki se bo seznanila z lokacijami, kjer se vrši
nezakonito odlaganje odpadkov in poskrbela
za nadzor nad morebitnimi kršilci. Vsak korak,
ki ga naredimo v to smer bo dobrodošel, dokončna rešitev problema odlaganja odpadkov
pa se nam bo najbrž pokazala šele, ko bomo
spoznali, da so lahko vsi odpadki tudi surovine
za nove, različne proizvode in bomo to znali na
smotrn način to tudi izkoristiti.

Skrbno čiščenje skupaj z najmlajšimi
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Erik Lasič
Foto: Bogo Rusjan

Dovoz odpadkov na zbirališče

Najstarejši in najmlajši udeleženec akcije

Zaslužena skupna malica
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TRENUTKI MEDGENERACIJSKEGA
POVEZOVANJA
Kdo smo?

Smo sekcija Delfin društva mladih iz Občine
Renče – Vogrsko. Zavzemamo se za pozitivnost in zdrav način življenja ter poudarjamo
misel da je zdravo mogoče živeti tudi
skozi zabavo. Med najrazličnejšo populacijo naše občine želimo vnašati pozitivnost
in zadovoljstvo, ter zavedanje za zdrav način
življenja skozi razne projekte ob katerih bi se
vsi zabavali.
Bistvenega pomena se nam zdi tudi medgeneracijsko povezovanje. Poleg vsega naštetega pa se tudi zavedamo pomena vseživljenjskega učenja ter pomena pridobljenih
izkušenj na vseh področjih. Naš cilj je teorijo
pridobljeno na naših študijskih področjih prenesti v prakso.

SVETOVNI DAN
AIDSA

Ob svetovnem dnevu Aidsa izvedenem na
trgu v Renčah smo mimoidočim delili rdeče
pentlje in jih osveščali o nevarnostih te nevarne spolno nalezljive bolezni. Sodelovali smo
tudi z Goriško knjižnico Franceta Bevka, kjer
smo imeli tudi stojnico podobno kot na trgu
v Renčah.

PROJEKT SONCE V
SRCU NASMEH NA
OBRAZU
Kaj?

Sonce v srcu nasmeh na obrazu je projekt
pri katerem bi skozi medgeneracijsko povezovanje vzpodbujali pozitivnost, pozitivno

razmišljanje, ter starejše ljudi vzpodbujali k
razmišljanju kako pomembni so za mlajše
generacije, saj so prava knjiga izkušenj, ki
znanje prenaša na mladostnike. Skozi umetnostne delavnice bi se družili, ustvarjali, se
spoznavali, ter starejšim dajali občutek da so
spoštovani, cenjeni in sprejeti, poleg tega pa
bi jih ob vsem tem vzpodbudili k razmišljanju,
kaj vse so v življenju dosegli.

Zakaj?

Do sreče najhitreje pridemo z osrečevanjem
drugih, tako da nekomu podamo roko ter se
skupaj nasmejimo. Potem spoznamo da je
zelo pomembno da ne mislimo le nase in na
lastne težave tako dobi naš vsakdan drugačen pomen.

DELAVNICA
USTVARJAMO Z DAS
MASO:

21.1.2012 je bila v Hiši Pravih srečanj v Renčah izvedena delavnica ustvarjanja z das
maso, katere mentorica je bila gospa Marica Kobal. Po razdelitvi das mase je gospa
mentorica pokazala nekaj načinov izdelave
izdelkov na preprost način. Sledile so ustvarjalne urice, prepuščanje domišljiji in čutu za
ustvarjalnost.

LITERARNA
DELAVNICA:

Dne 18.2.2012 pa smo se ponovno srečali
na literarni delavnici v kulturnem domu v Bukovici. Tema delavnice je bila Tone Pavček
in umetnostna besedila. Mentorica delavnice
je bila Natalija Mozetič, ki nam je predstavila Toneta Pavčka in njegova besedila. Predstavitvi je sledila razprava pri katere smo veliko zanimivih stvari izvedeli od gospoda Radivoja
Pahorja, saj mu je pesništvo zelo blizu. Tudi
sam je namreč izdal pesniško zbirko.
Pred nami pa je še pogovorno likovna
delavnica, ki se bo odvijala 12.5.2012
na Vogrskem ob deseti uri zjutraj. Lepo
vas vabimo, da se nam pridružite in
skupaj bomo preživeli lepo dopoldne.
Erik Lasič
Foto: Zmaga Prošt
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REZULTATI 2. TEKME POSAMEZNO ZA
VELIKI POKAL RENČ IN 3. TEKME ZA POKAL
ŠENČURJA V PRSTOMETU-ŠKULJANJU
seštevek Pokala Slovenije. Po res
zanimivih in napetih tekmah so
TALENTI (Šolar France, Varl
Jože, Šolar Tone) iz Kamne
gorice v finalu ugnali ekipo GOLETRJI 1 (Klavdij Turel, Marjan
Murovec, Radovan Rusjan) iz
Renč. V tekmi za tretje mesto pa
so bili igralci ŠD SENICA 2 ( Lado
Ilinčič, Slavko Dežman, Anton Jenko) iz Senice boljši od ekipe K-PRINT (Anica Brezar, Boris
Brezar, Domen Komurka).
Po tretjem turnirju postajajo ve-

tretji pa je Anton Jenko (ŠD SENICA 2). Tudi v posamični konkurenci so razlike izredno majhne in z
odličnim nastopom na zadnji tekmi v Radovljici imajo možnost preboja prav proti vrhu še številni igralci. Na šestem mestu v posamezni
konkurenci z možnostjo na zadnji
finalni tekmi, da rezultat popravita
sta naša dva tekmovalca in sicer
Klavdij Turel in Radovan Rusjan.
V atraktivni disciplini TARČA pa
smo tudi v Šenčurju imeli našega
predstavnika v finalu in sicer DAR-

dno bolj zanimivi seštevki skupno
osvojenih točk. Do osvojitve skupnega pokala imajo možnost še
številne ekipe, prav tako imajo tudi
v konkurenci posameznikov še številni lepe možnosti, da se prav na
zadnji tekmi povzpnejo na najvišja
mesta.
Trenutni skupni vrstni red med
prvimi tremi ekipami je enak kot
na sobotni tekmi v Šenčurju. V
posamični razvrstitvi pa je v vodstvu Slavko Dežman (ŠD SENICA
2) pred Šolar Tonetom (TALENTI),

KA PETERNELJA iz Volčje Drage, ki je zasedel osmo mesto.
Rezultate po zadnji finalni tekmi za
POKAL SLOVENIJE, ki je bila 15.
aprila v Radovljici bomo objavili v
naslednjem Občinskem listu.
Obe tekmi sta potekali v odličnem prijateljskem in tekmovalnem
vzdušju ter v upanju, da se nam bo
na bodočih tekmah pridružilo še
več novih tekmovalcev tudi iz širše
okolice .

Rezultati obeh tekem se
štejejo v skupni seštevek
za POKAL SLOVENIJE
ekipno in posamezno

mesto pa SIMON KOKELJ. Na
nehvaležnem četrtem mestu je
tekmovanje končal Boris Živec,
na šestem pa Jožko Hvalica, vsi
strije so člani društva Škulja.
Tekmovanje se je odvijalo tudi v
Šestinsedemdeset posameznikov igri Tarča. Tokrat je vso konkurenco
se je v soboto 17. marca na kotal- premagal RADOVAN RUSJAN,
kališču v Renčah pomerilo v tek- drugi je bil Fredi Macuh in tretji
movanju za VELIKI POKAL RENČ. Darko Šolar.
Tekma je štela za posamičen seštevek za POKAL SLOVENIJE. Po Devetindvajset trojk/ekip se je v
zanimivih »dvobojih« je prvo me- soboto 31. marca v veliki športni
sto dosegel Slavko Dežman, dvorani v Šenčurju borilo za zmadrugo Milan Koprivc, oba tek- ge in točke tekmovanja v prstomovalca sta z Gorenjskega, tretje metu- škuljanju, ki je štelo v skupni
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MLADI KOTALKARJI ZAČELI Z
LETOŠNJIMI TEKMOVANJI

Prvo tekmovanje, v obveznih likih, je potekalo
v Renčah, 11. marca. V
konkurenci slovenskih in
italijanskih tekmovalcev
so obilico odličij osvojili prav Renčani, in sicer
osem zlatih, tri srebrna in
pet bronastih medalj.
Še pred tekmovanjem je predsednica Zveze kotalkarskih športov
Slovenije Breda Marinšek, podelila odličja za lanskoletne uvrstitve za Pokal Slovenije, za katerega
tekmujejo kotalkarji, ki še ne sodelujejo na evropskih in svetovnih
prvenstvih.
Med najmlajšimi renškimi tekmo-

valci so se leta 2011 za Pokal
Slovenije najbolje odrezali: Žiga
Češnovar, Vanessa Šuligoj
in Jessica Marka, ki so osvojili
prvo mesto, Ivana Štrukelj, Urška Furlani in Lana Pregelj z
drugim in Valentina Gorkič s
tretjim mestom.
Priznanja pa je predsednica ZKŠS
podelila tudi Luciji Mlinarič in
Danaji Černe za izjemne dosežke v letu 2011 na evropskem in
svetovnem prvenstvu.
Drugega tekmovanja v Renčah,
20. Pokala račk, ki je bil v nedeljo 25. marca, se je udeležilo
preko 90 tekmovalcev iz osmih
klubov iz Italije, Hrvaške in seveda
Slovenije.

Mladi nadobudneži iz Renč so bili
zopet sila uspešni, saj so v številni
mednarodni konkurenci osvojili
šest zlatih, štiri srebrna in tri bronasta odličja.

Zavzeto se pripravljajo tudi na nadaljnja tekmovanja, ki se začenjajo
v aprilu in se bodo redno nadaljevala do državnega prvenstva v
juliju.
MR
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TEKMOVANJE V PASJEM FRIZBIJU

V soboto, 31. marca in nedeljo, 1. aprila je na nogometnem igrišču Nogometnega
društva Renče v organizaciji Športnega društva Flipsi potekalo dvodnevno mednarodno tekmovanje v pasjem frizbiju, prvi dan frisbee 4fun tekmovanje, drugi dan
pa AWI kvalifikacije za evropsko in svetovno prvenstvo. Tekmovanja se je udeležilo okrog 50 tekmovalnih parov iz Madžarske, Češke, Nemčije, Italije in Slovenije.
Prvi dan so se vodniki in psi po- točk, s tem, da je pes ujel frizbi pes kar najhitreje dvakrat ujame
merili v disciplinah dogdartbee, v centru na tleh narisane tarče; in prinese frizbi na razdalji najkjer so poskusili doseči čim več time trial tekmovanje, pri katerem manj 20 metrov, ter quadruped,

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012

disciplina v kateri je pomembna
razdalja ujetega frizbija. V nedeljo
pa smo si lahko ogledali atraktivne freestyle nastope, kjer vodnik
in pes ob glasbeni spremljavi izvajata različne elemente in trike,
toss&catch, kjer v eni minuti šteje seštevek ujetih metov v štirih
dolžinskih conah, Parallel time
trial, kjer tekmujeta dva psa v bitki
s časom vzporedno ter Medley
relay, pasji ekipni štafeti. Eden
izmed tekmovalcev je bil tudi
domačin, Renčan Tomaž Kalin,
ki je v soboto s svojo bordersko
ovčarko Zippy dosegel osmo
mesto v disciplini time trial, peto
mesto v disciplini moški quadruped, v nedeljo pa še prvo mesto
v disciplini parallel time trial.
Da je tekmovanje tako dobro potekalo, pa se moramo zahvaliti
našim soorganizatorjem in sponzorjem: Nogometnemu društvu
Renče, Občini Renče-Vogrsko,
Društvu Mladi Renče-Vogrsko,
Canin sport, Vinarstvu Saksida in
TT Okroglica.
Erik Lasič
Foto: Športno društvo FLIPSI
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USPEŠEN ZAČETEK SEZONE ZA NAŠE
MOTOKROSISTE
Motokrosistična sezona je že
v polnem teku in naši fantje
se še naprej zavzeto pripravljajo na prihajajoče dirke.

Najmlajši med njimi, Luka Ličen
se sicer prvih dirk ni udeležil, saj
okreva po manjši poškodbi in
svojo vrnitev napoveduje konec
aprila na dirki slovenskega pokalnega prvenstva v Slovenjskih
Konjicah, kjer bomo zanj stiskali
pesti, saj bo letos prvič nastopil na 125 ccm motorju. Naša
druga dva člana pa sta po dveh
uvodnih dirkah že pokazala prvi
večji uspeh. V nedeljo, 1. aprila,
sta se udeležila dirke za italjansko
prvenstvo Friuli Venezia Giulia,
kjer sta barve A.B.C. sporta in
KTM Teama Slovenija/Seles več
kot odlično zastopala. Martin
Podgornik je po dveh suverenih vožnjah na tretjem mestu na

koncu dosegel skupno 2.mesto v
kategoriji razreda MX1 skupine A
over 21 (nad 21 let starosti). Jernej Mozetič je v prvi vožnji končal na odličnem 4. mestu, v drugi
dirki pa je kljub manjšemu zapletu dirko nadaljeval, pokazal svojo
voljo in znanje ter na koncu segel

po pokalu. Dosegel je skupno 3.
mesto v kategoriji MX2 skupine
A under 21 - pod 21 let starosti.
Preostane mi le še čestitka našima fantoma in ponovno povabilo vsem, ki se motokros dirke še
niste udeležili, da izkoristite tople
pomladne nedelje in pridete na-

vijati za vse tri naše predstavnike.
Vabljeni!
Seznam dirk najdete na spletni
strani www.amzs-sport.com
Prisrčen športni prozdrav,
Stepančič Neja za A.B.C Sport in KTM
Team Slovenija/Seles

A.B.C. SPORT PREDSTAVLJA SEKCIJO
MOTOKROSISTOV

Spoštovane občanke in občani, dovolite mi, da vam na
kratko predstavim motokrosiste
Avto-moto kluba A.B.C. SPORT.
Letošnjo motokros sekcijo A.B.C
SPORT kluba sestavljajo Martin
Podgornik, ki se je po treh letih
premora spet odločil tekmovati,
Luka Ličen (oba iz Vogrskega)
ter Jernej Mozetič iz Renč. Fantje se v teh dneh že pospešeno
pripravljajo na začetek dirk v pokalnem in državnem prvenstvu v
motokrosu. V letošnji sezoni se je
dvema izmed njih, Martinu Podgorniku in Jerneju Mozetiču, ponudila
izjemna priložnost. Fanta sta prejela
ponudbo KTM Slovenija teama, ki

je bil ustanovljen na pobudo podjetij KTM Avstrija in Seles moto, s
sponzorsko podporo podjetja Akrapovič, v začetku letošnjega leta in
katerega namen je združitev mladih
in perspektivnih tekmovalcev. Štiričlansko ekipo omenjenega teama
bosta na dirkah državnega in pokalnega prvenstva kot že rečeno predstavljala Jernej Mozetič v kategoriji
MX 125 R1 in Martin Podgornik v
kategoriji MX Open R1. Luka Ličen
se po smoli in poškodbah v prejšnji
sezoni v polni formi na drkališča
vrača na Yamahi YZ125 . Klub bo
zastopal na dirkah tako državnega
kakor pokalnega prvenstva, v letošnjem letu pa bo prestopil iz kategorije MX 85, v kateri je tekmoval

v preteklih sezonah, v kategorijo
MX do 125ccm. Fantje so v lanski
sezoni dosegli naslednje rezultate:
Luka Ličen je v kategoriji MX 85 na
državnem prvenstvu dosegel skupno 9. mesto, Jernej Mozetič se je
v pretekli sezoni udeležil le dveh dirk
državnega prvenstva, pokalno prvenstvo pa je zaključil na odličnem
2. mestu v kategoriji MX125 R2 .
Najstarejši med njimi, Martin Podgornik je v pretekli sezoni dosegel
7. mesto na dirkah državnega prvenstva, dirk pokalnega prvenstva
pa se zaradi pomanjkanja časa ni
udeleževal. Fantje v prihajajoči sezoni državnih in poklalnih dirk upajo
na čim boljše rezultate ter čim manj
smole in poškodb. Ob tej priložnosti

vas vse tudi vljudno vabijo, da se
jim pridružite na kateri izmed dirk.
Pridite, navijajte zanje in spremljate
njihove uspehe v živo. Koledar dirk
je dostopen na spletni strani www.
amzs-sport.com.
Lep športen pozdrav vam pošiljajo
Martin, Luka in Jernej.
Stepančič Neja
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ZBOR MOTORISTOV V BUKOVICI

Blagoslov motoristov in motorjev

Pestra paleta motorjev

V nedeljo, 25. marca, smo motoristi moto kluba MK
Motocompany iz občine Renče-Vogrsko organizirali
že tretji moto blagoslov in druženje motoristov.
Klub sestavljajo člani iz različnih
krajev in starosti, saj nas prav ta
raznolikost povezuje. Vsako leto
skušamo ta enodnevni dogodek
še izboljšati in tako privabiti večje
število obiskovalcev motoristov
in tudi moto navdušencev. Prikazati želimo motorista (»bikerja«)
kot človeka, morda včasih malo
hitrejšega udeleženca v prometu in ne kot predrznega divjega
voznika. Letos smo v sklopu tega
dogodka organizirali tudi predavanje v dvorani Zorana Mušiča v
občinski stavbi na temo »Varnost
motorista v cestnem prometu« (o
nevarnosti, ki prežijo nanje, pomen dobre telesne pripravljenosti in kako naj se do motociklistov
obnašajo vozniki avtomobilov).
Predavanje je izpeljal prometni

policist PP Šempeter. Pred občinsko stavbo so imeli tudi stojnico
z brošurami in nasveti policista z
informativnim gradivom o varni
vožnji. S takim povezovanjem
med policijo in vozniki skušamo poskrbeti za večjo varnost Lepa udeležba motoristov
in osveščenost v prometu nas
vseh. Z udeležbo smo bili zadovoljni (približno 400 motorjev),
saj smo imeli obiskovalce motoriste iz cele Slovenije in tudi nekaj
sosedov Italijanov. Navdušeni so
bili nad našimi kraji, saj smo jih
popeljali na panoramsko vožnjo
po zaselkih občine Renče-Vogrsko, kjer se ne vozijo vsak dan in
nekateri so bili tam celo prvič. Po Skupen obvoz po okoliških vaseh
vožnji smo se vrnili pred občinsko stavbo, kjer smo udeležen- osvežilno pijačo ter poskrbeli za slov, policistom PP Šempeter za
predavanje, DJ Igorju Šušmelju
ce postregli s toplim obrokom in nagradno igro.
za povezavo programa in glasbo
Ob tej priliki se klub zahvaljuje ter vsem sponzorjem.
vsem prisotnim za obisk, vodstvu občine Renče–Vogrsko za Obenem vabimo v svoje vrste
odobritev prostora in dvorane, lo- isto misleče motoriste ne glekalnemu župniku za moto blago- de na starost, saj dokazujemo,
da smo resen klub in imamo še
veliko neuresničenih idej. Več o
klubu si lahko ogledate na www.
mk-motocompany.si.
Lep pozdrav in srečno vožnjo z nepozabnimi trenutki!
MK Motocompany

Tudi štirikolesnikov ni manjkalo
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37. ODPRTO PRVENSTVO BEŽIGRADA V
SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE
LJUBLJANA, 31. 3. 2012
V Bežigradu je v soboto,
31. marca potekalo 37.
odprto prvenstvo Bežigrada v skokih z male prožne
ponjave in zadnja tekma
za Pokal Slovenije. Poleg
našega društva ŠD Partizan Renče je na tekmi
sodelovalo še 18 društev,
skupaj 461 tekmovalcev!
Dosegli smo zavidljive
uspehe.

Med cicibankami sta bili Petra
Arčon četrta, Hana Lukežič pa
peta. Ciciban Peter Saksida je
premagal vso konkurenco v svoji
kategoriji in skupaj s sotekmovalci osvojil tudi prvo mesto med
ekipami.
Žan Zorn je bil med mlajšimi
dečki četrti, njegova ekipa pa v
skupni razvrstitvi tretja. V Pokalu
Slovenije je mlajši deček Tomi
Zavadlal osvojil prvo mesto,
Žan Zorn pa tretje.
V ekipi starejših dečkov sta blestela David Peras in Miha Pregelj. David je bil prvi, Miha tretji.
Ekipi so skupni rezultati prinesli
prvo mesto. V Pokalu Slovenije je
David Peras odnesel domov zlati
pokal, Miha Pregelj pa srebrnega.
Več na. http://www.sd-partizan-rence.si/
Tekst: Nives Bizjak
Foto: Nives Bizjak
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17. ODPRTO PRVENSTVO RENČ V SKOKIH
Z MALE PROŽNE PONJAVE,
RENČE, 17. 3. 2012
17. odprtega prvenstva
Renč v skokih z male
prožne ponjave so se na
sončno soboto udeležili
tekmovalci iz 15 društev
in klubov.

pa Dejan Turel šesto mesto.
Člani so v kategoriji ekip zasedli
tretje mesto.
V pokalnem delu tekmovanja je
med starejšimi dečki David Peras
osvojil prvo mesto, Miha Pregelj
je bil drugi ter Lenart Žežlina peti.
Vseh tekmovalcev je bilo 390, ki V kategoriji mlajših dečkov je bil
so nastopali v kategorijah od naj- Tomi Zavadlal prvi, Žan Zorn pa
mlajših začetnikov in začetnic pa tretji.
do članov in članic. Tekmovanje
je štelo tudi za pokal Slovenije. Več na. http://www.sd-partizanOd treh tekem je bila to druga. V -rence.si/
finalu morajo najboljši tekmovalci
Tekst: Boris Pregelj
iz pred tekmovanja skočiti še dva
Foto: Boris Pregelj
dodatna različna skoka. Tako smo

videli v finalu tudi trojni skrčeni
salto.
Naši tekmovalci so dosegli zavidljive rezultate: Cicibanke so ekipno zasedle peto mesto. Cicibani
so ekipno zasedli drugo mesto,
v posamezni konkurenci je Peter Saksida osvojil prvo mesto,
Matjaž Cotič pa je bil peti. V
kategoriji mlajših deklic so bile
naše ekipno šeste. Večje uspehe so nanizali mlajši dečki saj je
Tomi Zavadlal osvojil prvo mesto, Žan Zorn pa je osvojil četrto mesto. Ekipno so osvojili prvo
mesto. Starejše dekice so osvojile šesto mesto. Starejši dečki so
ekipno zmagali. Prvi je bil David
Peras, Miha Pregelj je bil drugi, Lenart Žežlina je bil peti.
Med članicami je Sara Šuligoj
zasedla četrto mesto, med člani
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI RENČE-VOGRSKO
V OBDOBJU APRIL-JUNIJ 2012
APRIL
PRIREDITEV
Slavnostna akademija Pihalnega orkestra Vogrsko
Revija pevskih zborov ob prazniku
Občine Renče-Vogrsko
Spust po reki Vipavi
3. občinska škuljada ob občinskem
prazniku
Medgeneracijsko središče: Planet
Zemlja je naš dom
Jurjevanje
Pohod na Trstelj
Pohod na Trstelj
Postavitev mlaja

DATUM, URA
22. 4. ob 18.00

KJE
OŠ Vogrsko

ORGANIZATORJI
KTD Vogrsko – Pihalni orkester Vogrsko

20. 4., zvečer

Kulturni dom Bukovica

21. 4.
21. 4., cel dan

Pri mlinu v Renčah
Vogrsko

MePZ Klasje pri Društvu upokojencev Bukovica-Voljča Draga
Športno društvo Partizan Renče
Športno društvo Škulja

21. 4. od 9.00 do
13.00
22. 4. ob 12.00
27. 4.
27. 4. ob 10.00
30. 4. ob 18.00

Hiša pravih srečanj v
Renčah in okolica
Pred Občino Renče-Vogrsko
Štart s trga v Renčah
Iz Renč
Zadružni dom Vogrsko

DATUM, URA
4. 5. ob 20.00

KJE
Kulturni dom Bukovica

5. in 6. popoldne
12. 5., cel dan

Društvo upokojencev Renče in Društvo
ekologi brez meja
Konjeniško društvo Soča
Športno društvo Partizan Renče
Konjeniško društvo Soča
KTD Vogrsko

MAJ
PRIREDITEV
Petkovi večeri – Denise Dantas trio/
quartet
20. pokal Renč
Škuljada »Viadukt«

ORGANIZATORJI
Občina Renče-Vogrsko in Glasbeno društvo
Nova
Kotalkarski klub Renče
Športno društvo Škulja

Orodna gimnastika državno prvenstvo
Srečanje starejših krajanov Renč
Gotardov koncert
Slavnostni koncert ob 80. letnici Pihalnega orkestra Vogrsko
60 – obletnica društva – prireditev s
kulturnim programom in razstavami
Svetovni dan zdravja

12. 5.
13. 5. ob 15.00
13.5. ob 18,00
19. 5. ob 20.00

Kotalkališče v Renčah
Pod viaduktom na
Vogrskem
Telovadnica OŠ Renče
Kulturna dvorana Renče
V dvorcu Vogrsko
Kulturni dom Bukovica

25. 5. ob 18.00

Kulturni dom Bukovica

Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga

26. 5.

Bukovica

Dvodnevna preizkušnja s terenskimi
vozili
Srečanje ostarelih
Okrogla miza: Aktivni starejši soustvarjamo prijazno skupnost

26. do 27. 5. med 9.00
in 19.00
27. 5.
30. 5. ob 10.00

Glinokop pri Goriških
opekarnah
Cerkev in župnišče Renče
Kulturni dom Bukovica –
Dvorana Zorana Mušiča
(mala dvorana)

Sekcija Društva mladi Renče-Vogrsko: Sonce
v srcu, nasmeh na obrazu
DLTV of road extreme team

DATUM, URA
1. 6. ob 20.00

KJE
Kulturni dom Bukovica

3. 6., cel dan
9. 6. ob 18.00

Pod viaduktom na
Vogrskem
Kulturni dom Bukovica

15. 6. ob 20.00

Osnovna šola Vogrsko

Projektna skupina Lijak

16. 6., cel dan

Vogrsko

Športno društvo Škulja

17. 6.
17. 6. ob 8.00
25. 6. v treh zaporednih
tednih

OŠ Vogrsko
Vogrsko
Telovadnica OŠ Renče in
okolica Renč

KS Vogrsko
KTD Vogrsko – sekcija za šport
Športno društvo Partizan Renče

Športno društvo Partizan Renče
Krajevni odbor Rdečega križa Renče
KTD Vogrsko – Pihalni orkester Vogrsko

Župnijska Karitas Renče
Društvo upokojencev Renče in Pokrajinska
zveza DU Severne Primorske

JUNIJ
PRIREDITEV
Petkovi večeri – Koncert Mladinske
filharmonije Nova – Quin Symphony
Škuljada »Viadukt«
Revija pevskih zborov Pokrajinske
zveze društev upokojencev severne
Primorske
Slavnostni koncert mopz Lijak 1883
Vogrsko in akademskega pevskega
zbora Tone Tomšič iz Ljubljane
9. Tradicionalna škuljada ob krajevnem prazniku Vogrsko
Krajevni praznik Vogrsko
Pohod po vogrinskih poteh
Partizančkove počitnice

ORGANIZATORJI
Občina Renče-Vogrsko in Glasbeno društvo
Nova
Športno društvo Škulja
Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga
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Nagradna križanka »OBČINSKI PRAZNIK«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 15. maja 2012 na naslov: OBČINA RENČEVOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012
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A) Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Krajevna skupnost Vogrsko, Vogrsko 7, 5293
Volčja Draga
B) Predmet javnega zbiranja ponudb:
• Najemodajalec oddaja v najem gostinski lokal skupne površine 190m², po izhodiščni ceni 500 EUR/
mesec neto.
• Prostor, ki se oddaja v najem obsega prostore v pritličju ter kleti, prostori pa so namenjeni za gostilno,
okrepčevalnico, bar in gostinski vrt.
• Možnost souporabe parkirnega platoja.
• Prostori so opremljeni s priključki elektrike, vode in
telefona.
C) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za določen čas (5 let) z možnostjo
podaljševanja z aneksi k sklenjeni najemni pogodbi.
D) Varščina: Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
vplačani varščini v višini 500 EUR, vplačana na transakcijski račun Krajevne skupnosti Vogrsko, št.: SI 56
01401 60000000115 OE UJP NG, z navedbo » Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb- gostinski lokal«.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
Uspelemu ponudniku se bo varščina uskladila z višino
varščine sklenjene v najemni pogodbi, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
E) Oblika in pogoji pod katerimi ponudnik predloži
ponudbo in elementi, ki naj jih ponudba vsebuje:
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe,
pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije, pod pogojem,
da so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,
ali se bodo ustrezno registrirali v primeru, da bodo
izbrani na javnem izbiranju ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem.
2. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 15 dni po prejemu računa najemodajalca oziroma v skladu z dogovorjenim datumom v
sklenjeni najemni pogodbi.
3. Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati vse
obratovalne stroške. Vse obveznosti najemnika
začnejo teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne
glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem
dejavnosti.
4. Najemnik mora v 7 dneh po podpisu pogodbe plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin.
5. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15
dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V
tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
6. Ponudniki si lahko gostinski lokal ogledajo po predhodnem dogovoru na telefon 041 674 481 (Boris
Živec).
7. Lokal se oddaja v obstoječem stanju, stroški obnove
gredo na račun najemojemalca.
8. Pisno ponudbo je potrebno predložiti z naslednjo
vsebino:
• Podatki o ponudniku:
>> ime in priimek oziroma firma,
>> naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
>> številka transakcijskega računa,
>> matična in davčna številka v primeru, da je ponudnik
že registriran za opravljanje gostinske dejavnosti,
>> EMŠO, če gre za fizično osebo ter
>> kopijo osebne izkaznice kot dokazilo o državljanstvu.
• Ponujena mesečna višina najemnine, ki ne sme biti
nižja od najemnine v tem javnem pozivu.
• Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu.

Nagradni kupon za križanko

»OBČINSKI PRAZNIK«

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

geslo:

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

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 »PRIMORSKA PESNIKA«
Izmed 14. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Mimi Černe, Mohorini 33, 5292
Renče
2. Lucija Padovan, Volčja Draga 54,
5293 Volčja Draga
3. Mirjam Šušmelj, Vogrsko 104a,
5293 Volčja Drga
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke
“PRIMORSKA PESNIKA” iz februarske številke:
vodoravno: FRIKASE, OI, RAZORANOST, AZTEKI, SKA, NKOMO, KARL, CUKA, SO, UI, EŽ, NATRON, PEK, SRENJA, RVAR, ESSEN, EAKINS, NK, ŠLAMASTIKA, ENOST, ROA, KRESNIČAN, RI,
TONIN, KOLORATURA, ECAVKA, INES, LENIVEC, NATO, JANOS, ČANAK, KOVČEK, EJAK, ATE,
TOUR, A, NALET, RANAR, AF, R, OBRABA, UNA, KOM, SIMON, NOLTE, IBERIA, DUAL, GREGORČIČ, MIKANKA, JEN, AK, N, ADVENT. Geslo: SREČKO KOSOVEL, SIMON GREGORČIČ.
• Potrdilo o plačilu varščine.
• Dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa ne sme imeti nobenega blokiranega
transakcijskega računa. Ponudnik predloži izjavo banke, da v zadnji šestih mesecih pred objavo razpisa ni
imel nobenega blokiranega transakcijskega računa.
• Dokazilo, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni
davčni organ in ga ponudnik predloži organizatorju
javnega zbiranja ponudb.
• Pisna izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni
od dneva javnega odpiranja ponudb in izjava o sprejemanju pogojev iz razpisa.
• Ponudnik naj v ponudbi opiše kratko vizijo ureditve
lokala in dogajanja v njem.
• Ponudba je popolna, če vsebuje vse navedene elemente. Obravnava se samo ponudbe, ki so popolne
in pravočasne. Po prejemu ponudb se s ponudniki
lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se izvesti v primeru, kadar je podanih več enakopravnih
ponudb.

F) Merila za izbor: Izbran bo ponudnik, ki vzame v
najem gostinski lokal ter bo ponudil najvišjo mesečno
najemnino. Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo v
sklopu najema lokala ponujali tudi pripravo hrane.
G) Ponudba se bo štela za pravočasno: če bo
oddana priporočeno po pošti najkasneje 20.04.2012,
na naslov: Krajevna skupnost Vogrsko, Vogrsko 7,5293
Volčja Draga, z oznako: »NE ODPIRAJ- javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala«. Ovojnica mora biti
zapečatena in na hrbtni strani opremljena s polnim naslovom pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo 24.04.2012
ob 19.00 uri na sedežu Krajevne skupnosti Vogrsko,
Vogrsko 7, 5293 Volčja Draga. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
H) Krajevna skupnost Vogrsko si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega razpisa postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Vsa pojasnila v zvezi z najemom
predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na telefonu 041 674 481 (Boris Živec).
Svet KS Vogrsko
Predsednica Katarina Valič
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odreži in pošlji

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V
NAJEM

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

ni
ad
gr on
Na kup

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), 35.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) ter sklepa Sveta KS
Vogrsko z dne 15.09.2011, Krajevna skupnost Vogrsko objavlja
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iz krajevnih
občine skupnosti

VABILO NA IV. JURJEVANJE
Vse ljubitelje konj in narave
vabimo k obredu Jurjevanje, ki
bo v nedeljo, 22. aprila ob 12.
uri pred kulturnim domom v
Bukovici.
Lep konjeniški pozdrav HIP-HIP-HURA!
Konjeniško društvo Soča

VABILO
KORK Renče vabi na srečanje starejših
krajanov (nad 70 let starosti), v nedeljo,
13. maj, ob 16 uri v Kulturni dvorani
Renče. Aktivistke RK vas bodo obiskale z
vabilom.
Ker pa nimamo popolnega seznama
starejših, vabimo vse, ki še ne prejemajo
vabila in so rojeni po letu 1938, s stalnim
bivališčem v Renčah, da se oglasijo na
tel. št.: 041 621 730.
Pričakujemo Vas.

							
			
Rožica Žvanut

OBVESTILO
KO RK Renče, v sodelovanju s KO RK Bukovica - Volčja
Draga in KO RK Vogrsko

ORGANIZIRA

je
Naslov za pošiljan ski
čin
prispevkov za ob sila
list: obcinsko.g si
o.
sk
gr
vo
enc
lo@re
s pripisom:
Za Občinski
list.

brazplačne delavnice na temo:
ZDRAV ŽIVLJENJSKI STIL
pod strokovnim vodstvom Tanje Makarovič
iz Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Delavnice se bodo začele v ponedeljek, 23.
aprila 2012, ob 19 uri, v Hiši pravih srečanj
v Renčah. Trajale bodo 16 tednov (enkrat
tedensko po 1,5 uro).
Vse zainteresirane vabimo, da se nam
pridružijo.

Rožica Žvanut

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: 18. april 2012

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

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  april 2012

