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ZGODBA O USPEHU? ŽUPANOVA
Izteka se leto, ki je mnogim postavilo življenje na glavo. Kriza, za
katero so napovedovali, da bo prehodna, morda enoletna, se bo
vlekla še v naslednja leta. Sam nisem naklonjen nagovorom in
razglabljanjem politikov, marveč prisluhnem ali preberem mnenja, analize in predvidevanja uglednih in umirjenih strokovnjakov. Takoj po osamosvojitvi so bile mnogim podjetjem pretrgane poslovne vezi z ostalimi deli bivše skupne države. Takrat so se
nekateri dobro znašli in se postavili na svoje noge, mnogi pa so
navezavo našli v zahodnih gospodarstvih, največ z dodelavnimi
posli z majhno dodano vrednostjo in kjer vlada neizprosen zakon kapitala in močan vpliv globalizacije. Dokler je na trgu vladala
konjunktura, nam je kar dobro šlo, a kaj kmalu so se proizvodnje
raznih dejavnosti začele seliti na vzhod, k cenejši delovni sili. Svoje
je prispevala še kriza v zadnjem letu ali šaljivo povedano: ko so na
zahodu Evrope kihnili, smo pri nas dobili pljučnico.
Nadaljevanje zgodbe, ki je tudi prispevala k težavnim razmeram
v gospodarstvu, pa je način lastninjenja podjetij. Denar je začel
odtekati za nakupovanje lastniških deležev, vlaganja v tehnološki
razvoj in širjenje trgov je zastal. Kako je to vplivalo na poslovanje
podjetij, ni potrebno kaj veliko razlagati. Žal pa so posledice takega početja najbolj občutili zaposleni v teh podjetjih, pa tudi vsi
ostali, saj nam “bilance” družinskih proračunov povedo vse. Zato
tudi vprašaj ob naslovu tega razmišljanja.

Z uspešnim delovanjem pa leto zaključujemo v naši občini in z
nekoliko več optimizma vstopamo v četrto proračunsko leto. Kolikor sem seznanjen, delovanje poteka brez zadolževanja in kriza z
državne ravni še ne ogroža izpeljavo načrtovanih del. Morda bodo
potrebni časovni zamiki in dodatni napori za iskanje finančnih
sredstev iz drugih virov, čeprav bi ravno pri tem poudaril veliko
učinkovitost pri kandidiranju za državna ali sredstva iz evropskih
skladov. O teh problemih in delu občinskih organov ob zaključku
leta in sprejemanju proračuna za naslednje leto več v pogovoru z
županom.
Tudi uredništvo s to številko zaključuje načrtovano delo v tem letu.
Šest številk občinskega lista je prišlo v vaše roke, lista, ki ste ga pomagali tudi vi soustvarjati. Hkrati pa ste bili njegovi najboljši kritiki. Mislim, da nam je uspelo s sliko in besedo prikazati ustvarjalni
utrip z vseh koncev naše skupnosti, od ustvarjalnih in uspešnih
posameznikov, društev, klubov in drugih organizacij, do dela občinskih organov, uprave in župana. Preverjali smo, kako uresničujejo načrtovana vlaganja v infrastrukturne objekte in kako skrbijo za
delo v družbenih dejavnostih, zlasti v šolah in drugih ustanovah
skupnega pomena.
Kaj si želeti ob konca leta, ki je mnogim prineslo skrbi, razočaranja in neizpolnjena pričakovanja? Mogoče, da bi se stvari, kljub
ne najboljšim napovedim, obrnile na bolje, čim več optimizma in
vedrine, strpnosti ter osebne sreče in zdravja.
Boris Arčon

in ostali člani uredništva in sodelavci: Bogo Rusjan, Alenka Gregorič, Alenka Ožbot, Katjuša Žigon, Nataša Podgornik, Vladka
Gal, Radovan Rusjan in Matjaž Bizjak.
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Ob izteku leta in triletnega obdobja delovanja
nove občine se z veseljem ozrem na opravljeno
delo. Skrb za enakomeren
razvoj vseh treh krajevnih skupnosti je prinesel
zaželen rezultat, saj je bil,
poleg vrste manjših del, v
vsaki izmed njih izpeljan
po en velik projekt, katerega so si zastavile kot
prioriteto: na Vogrskem
cesta Vogrsko – Volčja Draga s pripadajočo komunalno ureditvijo, v Renčah obvoznica
s krožiščem in v Bukovici – Volčji Dragi prepotrebna obnova
kulturnega doma, ki je bila vrsto let brez uporabnega dovoljenja in bo dokončana spomladi prihodnje leto. Ker smo o
prvih dveh projektih že veliko govorili, naj za slednjega povem, da bo vreden okrog milijon evrov in da smo zanj
uspeli pridobiti 530.000 evrov sredstev iz evropskih
Župan
razvojnih skladov. Dela izvaja podjetje Makro 5. S
š Bucik
takim načinom dela tudi izpolnjujemo obveze, ki Ale
smo jih predstavili v svojih predvolilnih programih.
Leto je bilo bogato tudi s kulturnimi prireditvami, ki
bodo bogatile tudi letošnji zaključek leta. Zadovoljstvo lahko
izrazim tudi ob dejstvu, da smo uspeli ohraniti tradicijo pri
nekaterih običajih in prireditvah ob koncu leta kot postavitev
novoletnih dreves s prižiganjem lučk, tradicionalna srečanja
upokojencev in borcev, tradicionalna novoletna kotalkarska
revija, telovadna akademija, božično-novoletni koncert godbe na pihala, božični potop in še bi lahko našteval. To so vse
prireditve, ki privabijo veliko ljudi vseh generacij in jih družijo
ter pripomorejo k boljšemu medsebojnemu poznavanju.
V tem mesecu smo tudi zaključili razpis za štipendije in nagrade za najboljše učence, dijake in študente. Podelili smo 30
štipendij po 500 evrov v enkratnem znesku, poleg tega pa še
pet nagrad v višini 800 evrov za tiste, ki so se poleg študija
izkazali še z izjemnimi dosežki na športnem in kulturnem
področju. Verjamem, da smo s tem marsikomu pomagali v
stiski v tem neprijaznem času.
Nameraval sem spregovoriti tudi o proračunu za prihodnje
leto, a ker je ta še v fazi usklajevanja in oblikovanja, bom o tem
kaj več povedal v prihodnji številki, saj je to dokument, ki je
osnova za delo občine.
Ob prihajajočem novem letu imamo veliko želja in
pričakovanj, zato naj se jim tudi sam pridružim: otrokom,
da bi jih Božiček in Dedek Mraz obdarila z darili, ki si jih
najbolj želijo, učencem, dijakom in študentom dobrega
učenja, zaposlenim delo in spodobne plače, upokojencem
pa poleg zanesljivih pokojnin predvsem zdravja kakor
tudi vsem ostalim, pa še razumevanja in skupne sreče v
letu 2010.
Župan Aleš Bucik
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VESELI DECEMBER

Več o pred novoletnem vzdušju; kotalkarski reviji in drugih
dogotkih v naši občini bomo poročali v naslednji številki
občinskega lista.

DRAGE OBČANKE PODŽUPANOVO
IN OBČANI,
VOŠČILO
v veselje nam je oznaniti vam novico, da bomo na Občini
Renče-Vogrsko v letu 2010 pripravili brošuro, v kateri želimo
predstaviti kmetijske pridelovalce, vrtnarje, sadjarje, vinarje,
čebelarje, lastne kmetijske proizvajalce…...skratka vse, ki na
trgu ponujate sadove narave.

Leto je naokoli, za nekatere počasi,
za večino pa prav gotovo hitro. Spet
nas pozdravljajo in nam želijo vse
najboljše trije možje, ki jih srečujemo v veselem decembru.

V naslednji številki Občinskega lista bodite pozorni na obrazec, s katerim si brezplačno zagotovite vaše mesto v brošuri.

Preteklo leto je bilo v znamenju velike krize, za katero upamo, da se bo
v prihodnjem letu umirila oziroma
začela obračati na bolje. Naše občine kriza ni prav veliko prizadela, saj
peljemo po terminskem planu vse
naše razvojno začrtane poti. V letu, ki nas zapušča, smo poleg
ostalih projektov in investicij, dosegli veliko zmago, saj smo predali svojemu namenu Renško obvoznico, ki je močno izboljšala
kvaliteto življenja v Renčah.
Z veseljem lahko ugotavljamo, da nam je občina, s pomočjo župana, občinskega sveta, občinske uprave in vseh tistih, ki kakorkoli pomagajo pri premagovanju ovir, v velik ponos.

Prisrčno vabljeni k sodelovanju!
Strokovna komisija za področje kmetijstva

V prihajajočem letu, vsem občankam in občanom, krajankam in krajanom voščim zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Želim vam, da bi z veseljem in druženjem premagovali težave in krize ter si med seboj pomagali.
Podžupan občine Renče-Vogrsko
Radovan Rusjan
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Lepe misli in voščilo ob Božiču

SKUPNO ZA BOLJŠI SVET

Leto 2009 se izteka. Krepko smo že v tretjem tisočletju. Naši predhodniki so se
odločili, da je dogodek Jezusovega rojstva za človeštvo tako zelo pomemben,
da so po tem dogodku začeli šteti leta:
pred Kristusovim rojstvom in po Kristusovem rojstvu. Sprejetje in ohranitev
tega štetja je, tudi zaradi takrat in deloma še danes vodilne vloge krščanske
vere na severni polobli /seveda so bila
zaradi tega prikrajšana mnoga verska
ali posvetna štetja let / ljudi poenotilo v
tem, kar vsi želimo in pričakujemo. Vedeti, kdaj je nečesa kar je za nami konec in
kdaj lahko začnemo znova. Prav veliko se
v življenju človeštva ob koncu tekočega
leta 2009 in začetku novega leta 2010
skoraj ne more zgoditi. Odločilno pa se
je v tem letu že zgodilo za mnogo oseb,
ki so dokončale svoje življenje in za tiste
novorojene, ki so začeli živeti v tej naši
skupnosti - človeštvu.
Leto, ki se izteka je bilo kar za nekaj teh
skupnosti po svetu, zaradi naravnih nesreč in oboroženih spopadov usodno, v
takem ali drugačnem pomenu besede.
Zato naj bodo voščila, bodisi - za Božič,
ko verni praznujemo Kristusovo rojstvo,
ali pa voščila z dobrimi željami v letu
2010, ki prihaja, iskrena in naj prihajajo
iz srca. Sobivanje v družini, v župniji, v
krajevni skupnosti in v naši občini, nas
povezuje in naredi soodvisne drug od
drugega. Ko si z nekom povezan, mu želiš in tudi delaš dobro in tudi on tebi.
V letu, ki prihaja - 2010 - voščim vsem v
občini Renče-Vogrsko, veliko dobrega!
Vojc Žakelj, župnik v Bukovici
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Pisatelj Franc Šaleški Finžgar je v črtici
»Sveta Noč « zapisal: »Od kdaj si spočeta,
ti skrivnostna noč? Od kdaj pričakovana,
od kdaj zaželena, kolikokrat hrepeneče
prerokovana- ti sveta, blažena noč? Iz
vseh duš bednega človeštva so pognale
tvoje kali; v umu modrijanov si se lesketala kot daljna lučca, v srcih pastirjev si brlela, po pergamentih božjih vidcev si bila
oznanjena.«
In prišla si. Nebo je zažarelo, zvezde zamigljale, hribčki so se posuli s cvetjem,
novi studenčki so privreli iz tal, skozi tiho
noč je šlo čudežno neslišno petje ptičkov,
vesoljstvo je od veselja vztrepetalo, da se
je soha Jupitrova v velikem poganskem
mestu zamajala, padla s podstavka in se
razbila na kosce . Z neba je prihitel kot
svetal meteor angel in razodel pastirjem: »
Naznanjam vam veliko veselje. Nocoj vam
je rojen Zveličar, ki je Kristus Gospod.«
Dvatisoč let stara in vedno mlada. Velemesta so se sesula v prah, a ti, Noč, žariš.
Kraljestva so padla , ti vstajaš vsak Božič
pred nami živa in blagoslovljena.
Človeštvo rije in se vije v bojih in bolečinah, ti ljubo prepevaš: » Mir ljudem na zemlji, ki so blage volje!« Zares, mir v svetu
bo ljudem le, če je v njih volja do miru.

Vsem, ki berete te vrstice, želim, da bi
se božični mir naselil v naša srca, v naše
življenje, v naše družine in v naše medsebojne odnose.

Božanski darovi
Dragi bralci! Naj vam ob božičnih praznikih in ob prehodu v novo leto 2010
voščim z mislijo sledeče zgodbe:

Neke noči sem sanjal, da se je vzdolž
Mlečne ceste odprla nova trgovina z
imenom: »Božanski darovi«. Vstopil sem
v trgovino in za pultom videl angela.
Vprašal sem ga: »Kaj prodajaš?« Odgo-

voril je: »Prodajam karkoli želiš?« »Je zelo
drago?« »Ne, božanski darovi so zastonj.«
Pogledal sem številne police in na njih
videl amfore polne Ljubezni, stekleničke
Zvestobe in Predanosti, zavitke Upanja,
pa še posode Zdravja, škatlice Odrešenja
in mnoge druge stvari. Ker sem nujno
potreboval vse te stvari, sem pogumno
prosil angela: »Daj mi, prosim, veliko
Božje ljubezni, vse Odpuščanje, ki mi ga
lahko daš, zavitek Vere, veliko Zdravja in
Potrpljenja in toliko Odrešenja, kolikor ga
potrebujem.«
Prijazni angel je pripravil vse te stvari in
jih položil predme na pult. Kakšno presenečenje. Kljub vsem darovom, ki sem si
jih zaželel, je bil paket zelo majhen.
»Je to mogoče? Je vse tukaj?« Angel
s svečanim glasom odvrne: »Da, dragi
moj! V Božji trgovini ne moreš kupiti zrelih plodov, ampak samo drobna semena,
ki jih potem gojiš v svojem srcu.«

Hvala vsem, ki ste v tem letu skrbeli za
našo varnost, za lepo počutje, v naši krajevni skupnosti in v naši občini.
V novo leto stopimo z zavestjo, da le sku- Takih semen in sadik vsega dobrega
pno moremo graditi boljši svet.
voščim vsem vam in vašim domačim!
Slavko Hrast, Župnik v Renčah

Cvetko Valič, vogrinski župnik
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Kotalkarska tekmovalna sezona se končuje

LUCIJA BRONASTA NA SVETOVNEM
PRVENSTVU
Kotalkarska sezona 2009 se
končuje s Slovenkami pravzaprav Primorkami v samem svetovnem vrhu.

Od 7. do 21. novembra se je odvijalo letošnje svetovno prvenstvo. Gostilo ga je
mesto Freiburg, ki leži na jugozahodnem
delu Nemčije. Od nas je oddaljeno približno 900 km.
Slovensko reprezentanco so sestavljale
samo primorske tekmovalke. Med mladinkami sta tekmovali Sara Pregelj in
Danaja Černe, v članski konkurenci pa
Lucija Mlinarič, vse iz renškega kotalkarskega kluba, ter sestri Nika in Teja Arčon
iz novogoriškega.

Na tokratnem svetovnem prvenstvu je
bila slovenska reprezentanca najštevilčnejše zastopana.
Tekmovalke so dosegle odlične rezultate,
na katere smo lahko ponosni.
Sara Pregelj je osvojila četrto mesto v
kombinaciji, Danaja Černe peto. Med članicami je Lucija Mlinarič stala na stopničkah in zasedla tretje mesto v kombinaciji.
Nika Arčon je v kombinaciji zasedla četrto
mesto, Teja pa dvanajsto v obveznih likih.
Na najvišji stopnički je stala zamejska Slo-

venka Tanja Romano, ki nastopa za italijansko reprezentanco, druga pa je bila
domačinka – Nemka Inga Knorr.
Dekleta so tekmovala v izredno močni
konkurenci. Vsak najmanjši spodrsljaj je
pogojeval slabšo uvrstitev, zato se v samem vrhu obdržijo le tisti z najbolje odpeljanimi programi. Težava pa je tudi pri
sodnikih, prebiti se iz male nepoznane
Slovenije med velike kotalkarske nacije,
kot so Italija, Nemčija, Španija, Argentina
in ostale.
S tako vidnimi uvrstitvami, kot jih dosegajo naša dekleta, ponašajo ime Slovenije
po širnem svetu, za kar so poleg tekmovalk zaslužni tudi trenerji. V Renčah je
glavni trener Marko Pelicon, zahvala pa
gre seveda staršem, vodstvu kluba, lokalni skupnosti in nenazadnje sponzorjem,
s pomočjo katerih je omogočena redna
vadba in sodelovanje na tekmovanjih.
Vsem iskrene čestitke.
Naše šampionke so se s svetovnega prvenstva vrnile v nedeljo zvečer. V ponedeljek smo v Renški kotalkarski dvorani
pričakali celotno slovensko reprezentanco, Saro, Danajo Lucijo, Niko in Tejo. Na
prisrčnem sprejemu so jim poleg predstavnikov klubov, lokalne skupnosti in
seveda ljubiteljev kotalkanja čestitali tudi
novinarji, ki so z njimi že opravili prve intervjuje.
Prvi vikend v decembru vsako leto organizirajo tekmovanje v mestu Schio v Italiji.
Letos se ga je kot predstavnica renškega
kluba udeležila samo Lucija Mlinarič in v
svoji kategoriji stala na najvišji stopnički.
Na povabilo organizatorja je s svojim programom sodelovala v zaključni reviji na
Miklavževo nedeljo.

Lucija, ki je v letošnji sezoni poleg niza
odličnih uvrstitev osvojila dve bronasti
medalji na evropskem prvenstvu in eno
bronasto na svetovnem, je bila nominirana za Športnico Primorske leta 2009. Novinarji Primorskih novic pa so Lucijo izbrali
za osebnost meseca.
Vsi kotalkarji, so se intenzivno pripravljali
na tradicionalno božično novoletno kotalkarsko revijo.
Revija je bila dvanajstega decembra. Prva
ponovitev je bila že naslednji dan, v nedeljo popoldne, za osnovne šole pa bodo
ponovitve do konca decembra.
Tudi letos so se poleg kotalkarjev predstavili telovadci Športnega društva Partizan
iz Renč.
Revijo so z velikim veseljem spremljali varovanci VDC Stara gora.
Več o reviji pa v naslednji številki.
MR
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NOVI
DR. JOŽA VILFAN (1908–1987),
politik in diplomat. Gradivo z zgodovinskega
SODELAVECI partizan,
posveta ob stoletnici rojstva na dvorcu Vogrsko
V OBČINSKI
UPRAVI
Mimica Ipavec

Doma iz Rožne doline, zaposlena
sem na delovnem mestu knjigovodja
V. Končano imam srednjo upravno-administrativno šolo. V prostem času rada
zahajam v naravo.

Janez Furlan

Doma iz Gradišča nad Prvačino. V Ljubljani sem zaključil visokošolski strokovni študijski program Gradbeništva
– smer Konstruktiva ter s tem pridobil
naziv diplomirani inženir gradbeništva.
Delovno mesto, ki sem ga zasedel v
občini Renče-Vogrsko je strokovni sodelavec za investicije. Moje delo obsega
oceno posameznih investicij, pregled
popisa del in projektne dokumentacije
ter nadzor nad gradbenimi deli, ki se izvajajo v naši občini.
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Prvega decembra smo se
zbrali na dvorcu Vogrsko v organizaciji Goriškega muzeja,
Medobčinske
organizacije
ZB za vrednote NOB Nova
Gorica in gostitelja, Občine
Renče-Vogrsko, da bi počastili
izdajo brošure z gradivom z
zgodovinskega posveta pred
letom dni o delu in življenju dr.
Jože Vilfana.

Prisoten je bil tudi predsednik Organizacije
ZB za vrednote NOB tov. Janez Stanovnik, ki je svoj pozdrav sklenil z mislijo, da
je bil dr.Jože Vilfan » velik intelektualec,
svobodni duh s Primorske in Trsta«. Poudaril je tudi, da » je bistveno za Slovence in
slovensko državnost izhod na morje-okno
v svet, kajti suverenost dobiš takrat, ko si
gospodar svoje lastne usode, če si vključen
v svetovno skupnost«.
Po uvodni besedi g. Malniča, direktorja
Goriškega muzeja, je dr.Branko Marušič
strnjeno in popolno orisal življenje in lik dr.
Vilfana, da to v celoti objavljamo.
»Na današnji dan pred petinšestdesetimi
leti je Partizanski dnevnik objavil uvodnik
z naslovom Stara in nova Jugoslavija.
Uvodnik, ki ga je podpisal dr. Joža Vilfan, je
spodbudil prvi december, največji državni
praznik kraljeve Jugoslavije. Ob Francetu
Bevku se je Vilfanovo ime najpogosteje
pojavljalo med uvodničarji časnika, ki se je

iz divizijskega glasila preobrazil v dnevno
glasilo OF za Primorsko in Gorenjsko.
Zdi se, da je v partizanskem publicističnem
delovanju dr. Joži Vilfanu pripadla naloga,
da dogajanja v času, ki ga je takrat živel,
konfrontira z zgodovino, njenimi akterji in
dogodki, s posebnimi poudarki, povezanimi s Primorsko. Tistega prvega decembra
je soočal dve Jugoslaviji tisto, ki je nastala
kot »diktat vladajočih srbskih krogov«, in
novo Jugoslavijo, ki je »bila rojena v borbi
in iz borbe jugoslovanskih narodov.« Mesec dni pred tem se je spomnil 29. oktobra
1918, ko je bila ustanovljena nova država
Slovencev, Hrvatov in Srbov, še prej pa stoletnice Gregorčičevega rojstva, prve obletnice kočevskega zbora in bazoviških žrtev.
Pisal pa je tudi uvodnike mobilizacijske
vsebine, a kakor, da se iz spleta zgodovine
ni zmogel izviti. Tudi njegova zadnja objava v Partizanskem dnevniku, 8. februarja
1945, na dan ko se je prvič slavil praznik
slovenske kulture, ga je povezala s preteklostjo, s Prešernom, da je v zanj značilnem
slogu ugotavljal: »Slovenski narod je danes
državen narod, izbojevana mu je politična
enakopravnost, kakor mu je Prešeren izbojeval enakopravnost v svetu besede in
duha.«
Danes nismo tu zbrani, da bi se posvetili
obravnavi le ene izmed sestavin na življenjski poti dr. Jože Vilfana, sestavini, ki pa
bi bila vredna temeljne obravnave.
Danes predstavljamo droben zbornik, ki
vsebuje vse, kar smo na tem mestu pred
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dobrim letom dni o dr. Vilfanu povedali in
slišali, spominjajoč se ga ob stoletnici rojstva. V pisanju njegovega sina Jerneja, ki
smo ga izdaji dodali, pa bomo o dr. Vilfanu izvedeli še nekaj več in nekaj drugačnega. Opravili smo pravzaprav skromno
delo, ki je bilo zgolj opozorilo na raznoliko
ustvarjanje človeka, na ustvarjanje prostorsko razpeto med slovenskim ozemljem in
takimi prostranstvi sveta kot je Indija. Podobno velja tudi za vsebino dr. Vilfanove
družbenopolitične ustvarjalnosti, bila je
mnogostrana.
Ob koncu lanskega septembra je sedem
predavateljev predvsem v obliki spominov
predstavljalo in označevalo podobo »najboljšega intelektualca med funkcionarji in
najboljšega funkcionarja med intelektualci«, kot je slikovito, a ne brez zrna resnice,
napisal prav na koncu svojega že omenjenega - njegov sin Jernej Vilfan.
Soborca in kasnejša politična sodelavca Janez Stanovnik in Franc Pregelj Boro sta
se spominjala vojnih let in kasnejših stikov
z dr. Vilfanom. Tudi preostalih pet predavateljev Štefan Cigoj, Savin Jogan, Milica
Kacin Wohinz, Jože Pirjevec in Branko
Marušič, čeprav trije med njimi poklicni
zgodovinarji, se niso mogli izogniti vtisom,
ki so jim jih globoko v spomin vtisnila srečanja s človekom, »našim velikim sodobnikom in vzornikom«, kot je presodil dr. Savin
Jogan. Morda so kako poglobljeno znanstveno študijo prepustili za neko drugo
priložnost ali pa prepustili tako zahtevno
nalogo mlajši generaciji raziskovalcev.
Med predavatelji, katerih besedila vsebuje
ta droben zbornik s podnaslovom »Gradivo z zgodovinskega posvet ob stoletnici
rojstva«, je bil Janez Stanovnik edini, ki je
lahko govoril o »svojem najintimnejšem
prijatelju, ki mu ne dolgujem samo intelektualnega mentorstva, ampak tudi prijateljsko pomoč v največjih življenjskih stiskah.«
Zato tudi njegovi spomini, čeravno se je
pisec opravičil zaradi osebne note, ki naj bi
jo nosili, izvirni in zaradi njunega sodelovanja v mednarodnih organizacijah, obujajo
tudi Vilfanove poglede na politični in gospodarski razvoj sveta. Tu je vredno poudariti, da je spremljanje dogajanj v svetu in
njih poznavanje rodilo Vilfanovo analizo, ki
je bila »dejansko teoretična ekonomska
analiza, ki je položila temelje strategiji
tretjega sveta in jugoslovanski politiki neuvrščenosti.« Pa še nekaj je poudaril Janez
Stanovnik in sicer Vilfanovo znanstvenoraziskovalno aktivnost zlasti na področju
družbenega razvoja duhu marksističnega

pojmovanja. Vilfanova predvidevanja naj
bi potrjeval današnji globalizacijski razvoj.
Milica Kacin Wohinčeva se je spomnila srečanj z Vilfanom, ko sta skupaj obravnavala probleme iz zgodovine Primorske med
obema vojnama, zlasti njegov nezaupljivi
odnos do tigrovske organizacije, ki pa je
vendar zrasel v priznanje, da je bilo tigrovsko gibanje predhodnik narodnoosvobodilnega boja. To Vilfanovo nezaupanje
je potrdil tudi Štefan Cigoj, ki se je odločil,
da bo za diplomsko nalogo na Visoki politični šoli v Ljubljani pisal o Tigru. Pa mu je
dr. Vilfan odsvetoval češ, da je tema »preveč zapletena in politično občutljiva.« A
to niso edini spomini, ki jih je Štefan Cigoj
ohranil na srečanja z Vilfanom. Jože Pirjevec je poleg drugega opozoril na Vilfanovo gosposkost in različnost, ki jo je opazil
angleški ambasador na nekem lovu za tuje
diplomate nekje v Vojvodini; takrat je bil
Vilfan generalni sekretar Titovega kabineta.
Ta delovna naloga je bila po sodbi Janeza
Stanovnika vrhunec Vilfanove življenjske

kariere, pa ni o njej govoril, o »'dvornih
skrivnostih' je lojalno molčal.« Potem ko jo
je odložil in se vrnil iz Beograda v Ljubljano, naj bi kljub pomembnim funkcijam,
njegova zvezda »začela počasi zahajati«,
je še ugotovil Jože Pirjevec. Savin Jogan se
je spomnil Vilfanovih pogledov na družbenopolitični položaj Primorske, na njegovo
videnje slovensko-hrvatske meje v Istri, na
vprašanje rabe jezikov v jugoslovanski skupnosti. Naj še dodam, da sem za zbornik
prispeval pregled vsebine pisem, ki sva jih
z dr. Vilfanom v skoraj dvajsetletnem razdobju med letoma 1968 in 1987.
Trdno sem prepričan, da pričevanje Jerneja Vilfana
Nekaj besed o mojem očetu boPodelitev priznanja Ivanki Elersič
gati vsebino Vilfanovega zbornika ne le ker

posega v intimo Vilfanovega družinskega
življenja, ampak tudi zato, ker pisec spominov na očeta zna pisati, zna razumevati
in iz drobcev sestavljati analize, resda na
svojstven, a razuma poln in obenem anekdotičen način. Ko sta dr. Joža Vilfan in Janez
Stanovnik bila leta 1947 v Sovjetski zvezi,
zelo verjetno na proslavi 800-letnice Moskve, sta si delila sobo v hoteli, ki se ni izkazoval z veloko čistočo. Zelo verjetno je bil
dr. Jože Vilfan tisti, ki je s prstom potegnil
po zaprašeni površini pohištva in pripomnil: »Trideset let po revoluciji!« Anekdoto
je Jerneju pripovedovala njegova mama
Marija Vilfanova, ki je v življenju soproga s
svojim razumom, energijo in odločnostjo
odigrala zelo pomembno vlogo.
Franc Pregelj Boro, danes eden najstarejših
dr. Vilfanovih soborcev in sodelavcev, je ob
koncu svojega prispevka zapisal: »Dr. Vilfan
se je vpisal v zgodovino Slovenije in posebej Primorske kot velik politik, dober organizator OF, izjemen diplomat in predvsem
kot človek.«

Sprejemamo tako oceno v prepričanju, da
jo tudi podrobnejše raziskave njegovega
življenja in dela bodočih let ne bodo spremenile. Naloga, ki je bila opravljena s posvetom 27. septembra 2008 na Vogrskem,
zlasti pa objava gradiva tega posveta, je
skupaj s knjigo Delo, spomini, srečanja,
izdano ob Vilfanovi sedemdesetletnici leta
1978, zagotovo temelj za znanstveno študijo, ki bo slejkoprej mogla zrasti iz raziskav
slovenske politične zgodovine, zlasti iz poglavja o diplomaciji«.
Srečanje je bilo zaključeno ob prijetnem
klepetu in zahvali Ingrid za dobro pripravljeno joto.
Zbrala in zapisala Katjuša Žigon
Foto: Miloš Lozič
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MIKLAVŽEV KONCERT ŠOLSKEGA
PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO
Šolski pihalni orkester Vogrsko deluje
v okviru godbeniške šole Pihalnega orkestra Vogrsko že 5 let. Zadnja tri leta ga
vodi Tomaž Škamperle. Orkester šteje
okrog 30 članov, nekateri sodelujejo tudi
pri Pihalnemu orkestru Vogrsko. Vsako leto
orkester organizira nekaj prireditev, ki so
že nekako postale tradicionalne; božičnonovoletni koncert, koncerta ob materinskem dnevu in ob dnevu žena, prvomajsko
budnico in koncert ob zaključku šolskega
leta. Z veseljem se odzove tudi na razna
povabila na različne prireditve.
Iz leta v leto so bolj pridni: v prejšnjem šolskem letu so se udeležili srečanja šolskih
orkestrov v Piranu, letos so se predstavili
na Reviji pihalnih orkestrov Goriške, polno zaposleni pa bodo tudi v prazničnem
času ob koncu leta. Pridno vadijo redno

dvakrat tedensko, po potrebi tudi trikrat.
S septembrom in novim šolskim letom je
orkester začel novo sezono in se povečal
za nekaj članov, saj se tudi število učencev
v godbeniški šoli veča. Že oktobrske šolske
počitnice so izkoristili za intenzivne vaje in
združili prijetno s koristnim, pripravili so
nove skladbe za nastope ter se skupaj imeli lepo. Prvi pomembnejši nastop je bila
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Revija pihalnih orkestrov Goriške, kjer so se
predstavili s tremi skladbami: English suite, Little concerto in Kids at the movies. Pri
drugi skladbi so izstopali solisti; trobentač
Martin Petrovčič, flavtistka Nika Gregorič ter saksofonistka Petra Jarc.
V petek, 4. decembra, je bilo v dvorani
vogrinskega Zadružnega doma pestro –
deževno popoldne nam je s prijetnim programom polepšal Šolski pihalni orkester
Vogrsko in že spet poskrbel za sproščeno
vzdušje in smeh. Program so povezovali
člani orkestra Nejc Gorjan, Matjaž Bajc
in Nuša Hvalica, katerim pa jim je ob pripravljanju programa veliko pomagala Tina
Saksida. Nejc se je razveselil novega instrumenta, predsednik krajevne skupnosti
in župan sta mu predala najnovejšo pridobitev orkestra – čisto novo tubo, s katero
bo zvok orkestra zdaj še boljši, spodbudne
besede pa sta namenila tako nastopajočim kot poslušalcem. Poleg orkestra, ki je

z izborom skladb dokazal, da člani pridno
vadijo, smo prisluhnili tudi Kvartetu rdečih harmonik in, kot je bilo obljubljeno,
poskrbeli so tudi za presenečenje. Obiskal
nas je sam Miklavž v spremstvu dveh angelčkov. Seveda ni prišel praznih rok, obdaril je pridne otroke in gonilni sili obeh
vogrinskih orkestrov, dirigenta Tomaža
Škamperleta in predsednika orkestra
Miloša Gregoriča. S tem se je Miklavžev
koncert tudi zaključil in sodeč po zadovoljnih obrazih poslušalcev menimo, da bodo
podobne prireditve mladih godbenikov
tudi v prihodnje dobro obiskane.
Člani šolskega orkestra bodo tudi naprej
pridno delali, saj jim veselja do glasbe in
dobre volje ne manjka. Vas pa vabimo, da
jih še naprej spodbujate in jim pridete prisluhniti, ko le morete.
Jasna Živec
Foto: Bogo Rusjan
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EKOLOŠKA EKSKURZIJA
Podeželjske žene z Vogrskega
smo se v četrtek, 22. oktobra pridružile ekskurziji o
ekološkem kmetovanju, ki jo je
pripravila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz
Maribora in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izpostava KSS Nova Gorica.
Na pot smo se odpravile zgodaj zjutraj.
Na fakulteti na Pivoli so nas pričakali
in nam predstavili Inštitut za ekološko
kmetijstvo. Z novim in v Sloveniji edinim
programom ''Ekološko Kmetijstvo'' bodo
študenti usposobljeni za uspešno delo
in prilagajanje novim potrebam in trendom v kmetijstvu, kjer je vse večji povdarek na okolju in potrošnikom prijaznejši
pridelavi hrane (food safety), ohranjanju
biotske raznovrsnosti poseljenosti podeželja, povezavi kmetijstva s turizmom,...
Imeli smo strokovno voden ogled obnovljene graščine v Pivoli, kjer imajo študentje moderno urejene predavalnice,
laboratorije, ogrevanje na biomaso in

še več alternativnih virov energije. Poleg
lastnega gozda ima fakulteta botanični
vrt, ki se razprostira na osmih hektarjih
površine, ki je v sklopu večjega kmetijskega posestva, katerega uporabnik je
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede UM.
Od leta 1994 je bilo v vrtu izvedenih veliko del in posajenih na tisoče sadik rastlin.
Danes najdemo tu urejen vrt, ki lahko
strokovnemu in laičnemu obiskovalcu
veliko ponudi. Leta 1997 je bil Botanični
vrt vključen v mednarodno združenje.
Prikazuje tujo in domačo floro, zlasti posebnosti Pohorja in predstavlja raziskovalno in javnosti odprto kulturno-znanstveno ustanovo.
Obiskali smo še dve ekološki kmetiji.
Ekološka kmetija Pohorka leži na južnem

pobočju mariborskega Pohorja, na nadmorski višini 450 m, v vasi Razvanje. Z
ekološkim načinom pridelave in predelave se ukvarjajo že 11 let. Na kmetiji je
možno kupiti sadje in izdelke iz sadja ter
pekovske izdelke iz ekoloških sestavin.
Že nekaj let pa ponujajo tudi usluge turizma na kmetiji.
Ekološka kmetija Podgrajšek se nahaja
v vasi Črešnjevec v Slovenski Bistrici. Na
kmetiji pridelujejo jabolka, žita, oljne
buče in še ostale domače pridelke. Poleg pridelave imajo še predelavo soka
s sodobno polnilno linijo in predelavo
žit (moke, kaše, ...) Na kmetiji imajo tudi
urejeno prodajalno za ekološke pridelke/
izdelke s kmetije.
Nakupili smo si nekaj ekoloških pridelkov – moke več vrst in se že zmenile, kaj
bomo pripravile za martinovo.

ZBOR PODEŽELJSKIH ŽENA
Podeželjske žene Vogrsko so
se 7.12.2009 zbrale v polnem
številu na letni seji, kjer so
pregledale celoten program
dela v letu 2009.
Program je bil zadovoljiv v celoti. Zmenile so se tudi za program dela v letu
2010, ki prinaša nekaj novosti. Med temi
je tudi je tudi podoba oz. Nove obleke.
Po dolgih letih delovanja nam je občina
omogočila noše oz. Obleke, s katerimi se
bomo predstavljale doma in izven zastopale našo občino.
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Društvo upokojencev Renče

Društvo upokojencev Vogrsko

VESELO DO KONCA LETA ZADOVOLJNI
IN VESELI
ZAOKROŽILI
LETO

Renški upokojenci so letošnje
aktivnosti zaključili z dvemi
srečanji. 11. novembra, na
martinovo, so se zbrali na
Turističini kmetiji Šorli na
Gradišču nad Prvačino.
Skupaj z gradiškimi upokojenci so obeležili še nepriznan državni praznik, predvsem pa vse “sile” vložili k preizkusu novega vina in domačih dobrot. Srečanje
je minilo v vedrem razpoloženju, nekaj
besed pa je v pozdravnem nagovoru
prisotnim namenil predsednik društva
Dušan Sulič. V pričakovanju konca leta

je prisotne seznanil z bližnjimi akcijami
društva, predvsem pa je člane povabil
na tradicionalno srečanje renških upokojencev ob zaključku leta, 6. decembra
v telovadnici Osnovne šole.
Tradicionalno srečanje renških upokojencev ob zaključku leta je minilo v
vedrem razpoloženju. Več kot 130 udeležencem srečanja so s pozdravnimi
nagovori in dobrimi željami spregovorili
predsednik društva Dušan Sulič, podžupan občine Renče – Vogrsko Radovan
Rusjan, predsednica sveta Krajevne skupnosti Renče Alenka Gregorič in predsednica krajevnega odbora Rdečega
križa Renče Rožica
Žvanut. S kulturnim
in zabavnim programom so udeležence razveselili učenci
Osnovne šole Renče,
ki je poskrbela tudi
za okrepčilo. Vodstvo
Društva upokojencev se ob tej priliki
zahvaljuje
kolektivu osnovne šole,
od kuharic, hišnika,
učiteljic, ravnatelja
in učencev, ki so se
potrudili in poskrbeli
za prijetno popoldne
ter tako prispevali, da
so se udeleženci v
večernih urah razšli z
optimizmom in polni prazničnih želja in
pričakovanj.
Boris Arčon
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Na Miklavževo nedeljo, 6. decembra, so se člani Društva
upokojencev Vogrsko zbrali
na občnem zboru in tradicionalnem družabnem srečanju v
čudovitem ambientu dvorca
Vogrsko.
Predsednik društva upokojencev,
Edo Petrič, je v uvodnem nagovoru
pozdravil vse člane in goste ter podal
poročilo o delu društva upokojencev v
tekočem letu. Društvo je aktivno delovalo čez celo leto. Upravni odbor je imel
osem sej, potrudili so se, da so prišle
informacije do vsakega člana društva. V
tem letu se je število članov povečalo,
društvo trenutno šteje nad 150 članov. Z
veseljem se spominjajo čudovitega izleta po slovenskem in tržaškem Primorju,
kjer so si ogledali lepo urejen rastlinjak
kaktusov v Sečovljah in nato še biser slovenske obale, Portorož. Posebno so bili
navdušeni nad vožnjo z vlakom iz Opčin
v Trst ter z ogledom kulturnih znamenitosti Trsta in Milj. Obiskali so tudi spomenik bazoviškim žrtvam.
Upokojenci se zavedajo pomena zdravega življenja, zato se udeležujejo tudi
športnih prireditev. Veliko se jih je udeležilo pohoda ob krajevnem prazniku, v
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mohodne kosilnice je na mednarodnem
inovacijskem sejmu v Celju prejel zlato
medaljo in zlato plaketo, enaka priznanja je prejel tudi v Nemčiji v Nürenbergu, ter v Bruslju. Poleg tega je v Belgiji
na mednarodni razstavi inovacij EUREKA
in NOVA prejel še medaljo belgijskega
združenja inovatorjev, ki ga podelijo enkrat letno za najboljšo inovacijo leta.
Župan občine Aleš Bucik je zaključil
uradni del, čestital nagrajencema in izrazil zadovoljstvo ob aktivnostih in uspehih članov društva. Poudaril je, da so
upokojenci steber aktivnosti in družbenega dogajanja v kraju in občini. Zaželel
jim je uspešno delovanje, zdravja in prijetnega vzdušja tudi v prihodnosti.
akciji Slovenija v gibanju – z gibanjem
do zdravja, so testirali telesne zmogljivosti. Udeležili so se turnirja v briškuljadi v
Solkanu in v Domu starejših občanov na
Gradišču. Množično se odzvali povabilu
k čistilni akciji na občinskem nivoju. Sodelovali pri otvoritvi renške obvoznice.
Vedno več poudarka dajejo tudi na izobraževanje. Tako so v maju skupaj s Centrom za socialno delo organizirali predavanje, spoznali so delovanje Centra za
pomoč na domu Klas in program skupin
starih ljudi za samopomoč. Udeležba na
predavanju je bila številna, tako da so
bili organizatorji zelo zadovoljni. Društvo
posveča posebno pozornost tudi starejšim članom. V decembru bodo tako kot
vsako leto obiskali in obdarili vse člane,
starejše od 80 let.
Tajnica društva Liljana Zorzut, je predstavila načrte za naslednje leto. Nadaljevali bodo z raznovrstnimi aktivnostmi,
tako kot v tem letu, še več poudarka pa

bodo dali izobraževanju in pomoči starejšim članom.
S svojo prisotnostjo je člane počastil tudi
predsednik PZDU severne Primorske Alojzij Vitežnik. V svojem nagovoru je med drugim poudaril pomen
aktivnosti upokojencev in jih vzpodbudil
k nadaljnjim dejavnostim.
Med člani društva so mnogi, ki s svojo
prizadevnostjo še posebej izstopajo. Letos je posebno priznanje ZDUS-a za
dolgoletno uspešno delo v društvu in
upravnem odboru prejel Milan Mrak.
Ponosni so na svojega člana Ivana
Gregoriča, ki mu sedaj zaradi številnih
zlatih medalj in plaket že lahko rečemo
zlati. Predstavili so njegovo delo, številne
inovacije na različnih področjih, in trenutno najbolj aktualen izum, kosilnico,
ki je več funkcionalna in predvsem olajša
težko delo. Za prototip univerzalne sa-

Prijeten, pester kulturni program, ki je
sledil, je privabil veselje na obraze in
pesem na usta. Z mladostno energijo in
zagnanostjo je zaigral Šolski pihalni
orkester Vogrsko pod vodstvom dirigenta Tomaža Škamperleta, glasbeni
užitek je dopolnil kvartet Rdeče harmonike. Prav vse pa so zasrbele pete
ob atraktivni predstavi plesalk skupine Ajda. K dobremu počutju pa je ob
odlični hrani in dobri kapljici s Fornazaričeve kmetije prispeval tudi Franko
Sever , ki je v nadaljevanju večera poskrbel za plesno glasbo. Smeh, ples in vesel
klepet se je zavlekel pozno v večer. Člani
se zahvaljujejo tudi krajevni skupnosti za
delno sponzorstvo večera ter si želijo še
veliko tako prijetnih dogodkov.
Nives Hvalica
Foto: Žan Bric
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BALINANJE ZA VAROVANCE VDC
NOVA GORICA V RENČAH
teden tako pestrejši in bogatejši. Za prostovoljce pa so te ure tudi zelo naporne,
saj te osebe potrebujejo veliko potrpljenja,
razlage in posebne pozornosti. Znajo pa
na svoj edinstven način in iskrenostjo tudi
veliko dati nazaj, kar nam da moč in voljo,
da vztrajamo.
Kaj pomeni vse to za osebe s posebnimi
potrebami in osebam s poškodbami glave,

Pa je spet tu konec leta, ko običajno delamo bilanco za celo leto in se spomnimo,
kaj vse je bilo narejeno. Jaz pa bi se rada
tokrat zahvalila vsem ljudem, ki se zavedajo potreb naših najšibkejših vaščanov in
jim obogatijo življenje s prostovoljstvom in
dobrimi deli.
Tudi v naši vasi so osebe s posebnimi potrebami, ki potrebujejo svojevrstno pozornost in vključevanje v družbo. Imamo tudi
urejene raznovrstne športne objekte in
društva. Glede na sposobnost teh oseb, mi
je bilo zanimivo predvsem balinanje v dvorani. Tako sem z velikim upanjem in željo
po dogovoru prišla v kontakt s predsednikom Davorinom Arčonom. Predstavila
sem mu potrebe teh naših posebnih oseb
in željo, da bi se tudi oni vključili v dogaja-

nje okrog balinanja. Davorin je z razumevanjem prisluhnil moji prošnji in na moje
veliko veselje pristal v sodelovanje pri tem
prostovoljnem projektu.
Naslednji dan sem šla k direktorici Varstveno delovnega centra Nova Gorica, Teji Leban, da bi uredili še vse formalnosti glede
te dejavnosti. Seveda je bila tudi direktorica zelo navdušena in je takoj sprejela v
njihov program tudi balinanje. Tudi glede
prevoza smo hitro vse uredili. Za balinanje se je zanimalo 40 oseb, po trenutnih
zmožnostih pa se balinanja lahko udeleži
16 oseb, ker sta samo dva prostovoljca in
sicer Davorin Arčon in Franc Abram. Vsak
teden se tri ure posvetijo zabavanju in druženju na balinišču. Za ljudi s posebnimi potrebami je to zelo veliko, saj je tako njihov

pa so nam iz prve roke povedali specialni
delavci iz VDC-ja, ki pravzaprav celo življenje delajo s takimi
ljudmi. Za uporabnike je pomembno, da
gredo ven in se srečajo še s kom drugim
ter tako širijo svojo socialno mrežo. Med
balinanjem se razgibajo, utrjujejo svoje
motorične sposobnosti in spretnosti, se
družijo in doživljajo uspehe, kar pozitivno
vpliva na njihovo samopodobo. Težko se
sprijaznijo s tem, da nečesa ne zmorejo kot
drugi. Dobro pa je, ko ugotovijo, da zelo
uspešno zmorejo nekaj drugega.
Iskrena hvala za to dobro delo, da se obogati življenje ljudem, ki si sami ne morejo
pomagati in so že tako prikrajšani za mnogo stvari. Saj pravzaprav nikoli ne vemo,
kdaj se tudi mi lahko srečamo s podobnimi težavami in lepo je vedeti, da nekaterim ni mar, kaj se godi s takimi »posebnimi
ljudmi«.
Ob tej priložnosti, bi se rada zahvalila za
vso skrb in vztrajnost tudi prostovoljki Marici Kobal, ki že tretje leto dvakrat tedensko vozi Vido Martinuč na rekreacijsko
plavanje v Staro goro. Bog ji poplačaj in da
bi bilo čim več takih, dobrih in nesebičnih
ljudi.
Lučjana Martinuč

12 december 2009
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MIRO MERLJAK
Martinovo. Naše geslo »Vsak korak
šteje« velja tudi danes. Pot nas pelje
k Merljakom. Miro praznuje. Hodec
že od takrat, ko sta Slavica in Vlasta
prvič pokazali v Renčah palice za
nordijsko hojo. V harmoniji kora-

kov in zamahov nam odpira pogled
na čase, ljudi in stvari, ki izginjajo v
pozabo.
Prvi v koloni, da narekuje tempo vsem, ali
zadnji, da se prepusti ritmu korakov. Vedno poln volje in dobrega razpoloženja.
Še veliko korakov,
tudi ob ženi Marici, s
katero sta preštevala
bisere ...
Tvoje SOHODKE
Fotografije: Slavica
Stibilj in Irma Merljak

Prisrčnemu vo
ščilu
ob visokem ju
bileju
sta se z veselje
m pridružila tudi po
džupan Radovan Ru
sjan
in predsednic
a Krajevne skupnost
i Renče Alenka Grego
rič.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
harmoniki in župnišče so napolnile domače pesmi. Naš župnik je s svojo izredno
pevsko sposobnostjo navdušil vse navzoče, da smo peli in drug drugega osrečevali
do trdne teme. Praznovanje smo zaključili
in veseli odšli na svoje domove.
V svojih srcih pa še vedno nosimo iskrico
iskrenosti in brezskrbnosti tega praznovanja ter seveda željo, da bi še naprej vztrajali
na skupnih življenjskih poteh v dobrem in
hudem, v ljubezni in zdravju, .... tako predano, kot dva laboda na spominski sliki.
Karitas Renče

Letošnja jesen ni prav nič jesenska. Zaradi
neprestanega dežja in oblačnosti se nismo
mogli veseliti niti jesenske barvitosti in šelestenja padajočih listov. V Renčah smo si
poskušali to turobnost polepšati in smo 15.
novembra organizirali srečanje zakonskih
jubilantov.
To nedeljo smo se z osemnajstimi jubilanti
zbrali ob 15. uri pri sveti maši. Med zakonskimi pari, ki so letos praznovali okrogle
obletnice poroke, je bil tudi gospod
Miro MERLJAK, ki je praznoval 90 let in

biserno poroko s svojo ženo Marico (to
pomeni 60 let skupnega življenja). Praznoval je tudi naš župnik Slavko Hrast in sicer
40 let mašniškega posvečenja.
Po obredu v cerkvi smo organizirali družabno srečanje v župnišču. Dobrote so prispevali jubilantje sami iz domače košare.
Članice Karitasa smo pripravile ročno izdelan spomin z verzom in parom labodov, kot
simbol večne pripadnosti. Druženje je bilo
zelo prijetno, polno dobrot in veselega razpoloženja. Potem sta harmonikarja Peter
Božič in Radovan Rusjan raztegnila svoji
december 2009 13
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INOVATORJU PREDSTAVLJAMO VAM…
IVANU
GREGORIČU
ZLATI
MEDALJI
G. Simona Terčiča Vogrini poznamo
kot upokojenega poštarja in dolgoletnega »mežnarja« v domači cerkvi.
Življenje pa si je Simon popestril z
različnimi hobiji.
Marsikatera gospodinja ga pozna kot
uspešnega gojitelja rož, saj je bil Simon
na Vogrskem eden prvih z lastnim rastlinjakom v katerem mu je zacvetela
vsaka rožca, ki jo je posadil. Veliko
let se je ukvarjal tudi z akvaristiko in
vzgojo ptic. Danes ima v veliki kletki
pred hišo še kakšnih deset živo pisanih
papig.

V prejšnji številki našega lista smo vam
predstavili inovatorja Ivana Gregoriča
iz Vogrskega, člana ASI (aktivni slovenski
inovatorji) in napovedali njegovo udeležbo na dveh največjih sejmih inovatorjev na svetu. Sedaj pa lahko z veseljem
poročamo tudi o izjemnem uspehu, ki
ga je tam dosegel. Na največjem sejmu,
v Nürnbergu v Nemčiji, je 7. novembra
prejel najvišje priznanje, zlato medaljo.
Med 800 sodelujočimi inovatorji vsega
sveta je požel veliko strokovnih pohval
za izvirne rešitve pri njegovi večnamenski samohodni kosilki.
Štirinajst dni pozneje pa se je udeležil še
najpomembnejšega svetovnega sejma
inovatorjev EUREKA in NOVA v BRUSLJU.
Na tem sejmu sodelujejo inovatorji, ki so
s svojimi dosežki med letom že opozorili
nase. To je pravzaprav finale med inovatorskimi sejmi. Tudi tu je s svojo kosilnico
zbudil veliko zanimanja in prejel najvišje
priznanje, zlato medaljo.
Čestitkam za ta izjemen uspeh se v imenu bralcev pridružujemo tudi mi z željo,
da bi njegova kosilka vendarle dobila
“botra” in našla pot med uporabnike in
kupce.
Boris Arčon

14 december 2009

G. Simon pa je tudi ene vrste umetnik.
Še kot majhna deklica se ga spominjam
po njegovih figuricah za jaslice. Iz mavca
je pod njegovimi rokami nastalo ogromno število ovčk, pastircev, jezuščkov, …
pa številne sakralne podobe. Ko je zaradi
«papirologije« končal s to dejavnostjo, se
je posvetil temu delu le za svojo dušo. Iz
veselja restavrira številne kipe, predvsem iz
cerkva. Skoraj ni cerkve na goriškem, v kateri ne bi stal obnovljen kip izpod Simonovih rok. Vsako podobo, ki mu jo prinesejo
v obnovo podrobno preuči. Pomembno
se mu namreč zdi, da je npr. svetnik odet
v pravilno barvo oblačil. Sv. Martin je poznan po rdeči suknji, zato mu ne more
obarvati suknje na modro. Nekateri kipi so
namreč tako poškodovani, da barve niso
razpoznavne ali pa so napačno uporabljene. K restavratorstvu pa spada tudi obnova
okrušenih delov, ki jih ponovno izoblikuje
iz mavca.
Zadnja leta pa je g. Simon umetnik v štrikanju. Čeprav priznava, da mašina vse naredi,
je za to delo resnično potrebno potrpljenje
in tudi veliko znanja. Predvsem računalniškega. Simon izdeluje mašne plašče, nabožne podobe na prtih, risane junake, pa tudi
kakšne rjuhe je že izvezel. In postopek je
zelo zapleten. Ko je nabavil poseben šivalni stroj si je kupil tudi računalnik. Simon je
poleg šivalnega stroja dobil tudi posebne
računalniške programe, ki jih tudi zaradi
angleščine ni razumel. Zato je ubral zelo

zanimiv način učenja. Odprl je program in
se korak za korakom učil, kaj katera ikona v
programu pomeni, katere možnosti njena
uporaba ponuja,…in vsak korak posebej
si je fotografiral. Tako si je izdelal svoj priročnik z fotografijami, ki nazorno kažejo
uporabo programa in potek dela. In nato
je začel.
Na računalnik lahko prenese želeno podobo ali jo sam nariše, ji v programu določi
kakšni naj bodo šivi- dolgi, kratki, poševni,
navpični, katere barve naj bodo uporabljene, z umetelnimi pisankami napiše napis
in do potankosti oblikuje podobo. Ko je
računalniška slika končana jo z USB ključem prenese na stroj. Ta mu pokaže katero
barvo niti naj uporabi in Simon jo izbere iz
palete številnih zvitkov niti, med katerimi
so tudi svileni in zlatih barv, ki so tudi najbolj dragi. Nato določi mesto na blagu, kjer
naj bo vzorec in že začne šivat. Za podobo
veliko cca. 15 cm lahko porabi tudi do 100
metrov niti.
Sama sem bila nad njegovim delom resnično navdušena. Potrebno je veliko potrpljenja in natančnosti, ter seveda umetniške žilice. Simon pa ostaja skromen in
pravi, da je potrebno le veselje do dela.
Nataša Podgornik
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RAZSTAVA SLIK V AVLI MESTNE
OBČINE N.GORICA
Skupina likovnih amaterjev iz Renč in
okolice, smo se predstavili v avli mestne
občine Nova Gorica. Na ogled smo postavili 33 likovnih del, ki so nastala v obdobju od začetka 2008 do danes. Večina
del je nastala pod vodstvom mentorice

Jane Dolenc, akademske slikarke iz Tolmina, ki je k razstavi podala tudi spremne
besede..
Otvoritev razstave je z violino popestrila Anja Kobal, osnovnošolka iz Renč in
pevska skupina iz MoPZ Provox. V knjigi

vtisov so se nizale lepe misli, ki vsekakor
potrjujejo kvaliteto naših del in nas opogumljajo za nadaljnje ustvarjanje.
Za Skupino LIKovni Amaterjev :
Hema Jakin

V RENČAH USTANOVILI DRUŠTVO ZA
KULTURO,TURIZEM IN RAZVOJ
V krajevni skupnosti Renče deluje več
društev, klubov in drugih organizacij na
področju športa, lovstva in ribištva, humanitarnosti in podobno. Neorganizirana pa
je ostala dejavnost na področju kulture, turizma in razvoja. Ne moremo sicer govoriti,
da prireditev in aktivnosti na tem področju
ni bilo, je pa to delo slonelo na ramenih
posameznikov in sveta krajevne skupnosti. V povojnem obdobju je v Renčah delovalo KUD Svoboda, a je po nekaj letih
delovanje zamrlo. Niso pa zamrle želje in
hotenja krajanov po kulturnem udejstvovanju na različnih področjih. Ideja o ustanovitvi društva je zorela kar nekaj časa, do
ustanovitve pa je prišlo 19. oktobra letos
na pobudo krajevne skupnosti Renče in
skupine posameznikov. Že iz naziva samega je mogoče razbrati, da so si pobudniki
postavili ambiciozne cilje in široko polje
udejstvovanja. Na ustanovnem občnem
zboru so sprejeli statut društva in izvolili
vse potrebne organe za nemoteno delovanje. Prva predsednica društva pa je postala
Janja Lipušček.
V statutu je podrobno navedena organiziranost in dejavnost društva in je dostopen
vsem krajanom pri tajniku Zdenku Zornu,
zato naj vam predstavimo le nekaj izvleč-

kov, ki opredeljujejo cilje in namene dela
društva:
• oživljanje, ohranjanje in spodbujanje razvoja na področju tradicij kulture, turizma
in razvoja kraja nasploh.
• razvoj zdravega in prijaznega življenskega
okolja in občutka pripadnosti kraju
• izboljšanje prepoznavnosti in promocije
kraja
• aktivno sodelovanje z drugimi
društvi v oklici in drugod po
Sloveniji ter tujini.
• organiziranje delavnic, seminarjev in tečajev ter skrb, da se krajani udeležujejo različnih izobraževanj in usposabljanj za strokovni
razvoj na področjih delovanja društva.
• organiziranje kulturne, turistične, športno
rekreativne in druge prireditve.
• organiziranje akcij za urejevanje in olepšanje okolja
• skrb za oživitev prebivalcem prijaznega
vaškega središča, ki naj postane osrednji
prostor kulturnega in družabnega življenja ter srečevanja krajanov.
Že iz tega kratkega povzetka s statutom
opredeljenih nalog lahko razberemo, s čim
se bo novoustanovljeno društvo ukvarjalo.

Zelo pomembno se mi zdi to, da bo društvo delovalo odprto in iskalo sodelovanje
z ostalimi organizacijami, tudi izven kraja in
na nekaterih področjih, kot je turizem, iskalo rešitve in programe z ostalimi sorodnimi
društvi v občini. Tudi pri pripravi kulturnih
prireditev bo potrebno širše sodelovanje.
Nekatere prireditve, ki imajo večletno
tradicijo, pa bi lahko prerasle v
prireditev širšega etnološkega
pomena (primer Mohorjevo). Nadaljevati bo potrebno
s gledališkimi predstavami
različnih dramskih skupin, organizirati nastope foklornih in
gasbenih v okviru tradicionalnih
proslav ( kulturni praznik) ali samostojno, uveljaviti delo skupine amaterskih slikark, hortikulturno urediti zanimive točke
po vse koncih krajevne skupnosti itd. Da
bo društvo delovalo odprto, pomeni tudi
to, da bo s posluhom sprejemalo pobude
in ideje posameznikov in skupin, ki bodo
kakorkoli obogatile dejavnost društva.
Skratka, široka paleta dejavnosti, ki omogoča slehernemu zainteresiranemu posamezniku, da si najde svoje področje in se
vanj vključi.
Boris Arčon
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BUČARIJADA 2009

Zmagovalec …

Že tradicionalno Bučarijado smo tokrat
organizirali v kulturni dvorani v Renčah, v
soboto 31. oktobra. Tokrat so organizacijo
celotnega dogodka prevzeli mlajši člani Društva Mladi Renče-Vogrsko, ki so se
vsekakor izkazali in dokazali, da se nam za
prihodnost društva ni treba bati. Okrog 16.
ure so v Kulturno dvorano v Renčah začeli prihajati prvi zagreti tekmovalci, ki so
komaj čakali, da začnejo z izrezovanjem
svojih umetnin. Kasneje so se nam pridružili tudi radovedni obiskovalci, ki so vneto
opazovali nastajanje kreacij. Vsi obiskovalci in tekmovalci so bili deležni kuhanega
vina, toplega čaja in pečenega kostanja.
Ob prijetni glasbi in klepetu so nastajale
prelepe buče, ki jih je ob zaključku ocenila
tričlanska komisija sestavljena iz naključ-

16 december 2009

nih obiskovalcev. Komisija je ocenjevala
kreativnost, natančnost izreza ter izgled v
temi. Tretje mesto si je po oceni komisije
zagotovila Ula Zorn, ki je prejela za nagrado USB ključ. Drugo mesto je pripadlo Denisu Plahuti, ki je prejel iPod Shuffle. Prvo
mesto in naslov najlepše buče v občini je
prejel Rok Čebron, poleg laskavega naslova pa je prejel tudi iPod Nano. Skupno je
bilo na tekmovanju prijavljenih 14 buč, ki
so bile vsaka zase prava umetnina in prav
vse bi si zaslužile nagrado.
Vabimo vas na spletno stran društva, kjer si
lahko podrobneje ogledate vse umetnine
ter ostale utrinke z Bučarijade.
Mladi Renče-Vogrsko

šola
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NAGRAJENI KNJIGI KORENINE IN LJUBEZEN

Tudi letos smo se udeležili mednarodnega natečaja za najboljšo
otroško in mladinsko knjigo, ki ga razpisuje mestna občina
Schwanenstadt v Gornji Avstriji.

Učenci in učenke 3.e z nagrajeno knjigo Korenine
fotografija desno: Buchpräsentation – Ravnatelj OŠ Renče,
Bogomir Furlan je v Schwanenstadtu prevzel nagrade

Na natečaj je prispelo 151 knjig iz skoraj
vseh avstrijskih zveznih dežel, iz Slovenije,
Italije in Nemčije.
Iz Slovenije je na natečaj prispelo 36 knjig.

Člani žirije:
prof. dr. Michael Aichmayr (Salzburg), univ.
prof. dr. Livio Sossi (Trst), prof. dr. Peter Fantur (Šentjakob v Rožu), univ. prof. dr. Roman Reisinger (Salzburg), prof. dr. Elisabeth Schreiner (Salzburg), vodja založbe Dott.
Alfredo Stoppa (Pordenone), univ. prof. dr.
Gottfried Tichy (Salzburg) in prof. dr. Markus Vorauer (Linz)

so naši šoli podelili dve nagradi.
Učenci 3.e POŠ Bukovica so na natečaj poslali knjigo KORENINE in prejeli POSEBNO
NAGRADO ŽIRIJE.
Knjiga LJUBEZEN JE… pa je zasedla TRETJE
MESTO. Nastala je v tednu otroka, oktobra
2008. Besedila zanjo so prispevali učenci in
učenke osnovne šole Lucijana BratkovičaBratuša Renče, likovno pa so jo obogatili
učenci in učenke POŠ Bukovica

Ilustratorji knjige LJUBEZEN JE…, ki je prejela 3. nagrado

Marta Premrl

USTANOVITEV
ŠOLSKEGA
SKLADA
NA OSNOVNI ŠOLI
Lucijana
Bratkoviča
Bratuša
RENČE
Svet staršev osnovne šole Renče je v preteklem šolskem letu sprejel sklep o ustanovitvi Šolskega sklada za pomoč otrokom, katerih starši so se znašli v finančni
stiski in dodatne dejavnosti razredov, ki
niso financirane s strani proračuna. Ustanovitev takega sklada omogoča in opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Šolski sklad upravlja upravni odbor, katerega imenuje svet staršev. Sklad imenuje
predsednika izmed sedmih članov, od
katerih so trije predstavniki delavcev šole
in štirje predstavniki staršev.
Prva seja Šolskega sklada OŠ Renče je
bila tik pred počitnicami, 22. junija, na
kateri smo člani sestavili pravila in opredelili posamezne funkcije. Tako je bila
funkcija predsednika zaupana Robertu
Mozetič, za podpredsednika pa je bil izbran Stanko Šemrl.
V tekočem šolskem letu sta se s pravili
šolskega sklada seznanili še Svet zavoda
in Svet staršev, oba sta podala pozitivno
mnenje. Tako sestavljen predlog smo
predstavniki upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Renče sprejeli na drugi seji,
ki je bila 26. novembra.
Na tej seji smo tudi okvirno oblikovali
program delovanja v bodoče in pregledali stanje na tekočem računu. Ob tem
se moramo globoko zahvaliti vztrajnim
članom KO Rdečega križa Renče, ki so celotni izkupiček nedavnega dobrodelnega koncerta namenili Šolskemu skladu.
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Hvala. Zbrana sredstva bodo namenjena otrokom iz socialno šibkejših družin,
tako da omogočimo res vsem otrokom
iz naše šole dokazovanje lastnih sposobnosti le iz naslova znanja in prizadevnosti, ne pa socialnega razlikovanja.
Tudi sami šolarji so se v prejšnjem mesecu izkazali z zbiranjem starega papirja.
Prihodek od te akcije je tudi na računu
Šolskega sklada. Zbrana sredstva iz te
akcije bodo uporabljena za obogatitev
šolske in dopolnilne dejavnosti učencev.
V mesecu decembru razpošiljamo na vse
naslove pravnih oseb v občini RenčeVogrsko prošnje za donacijo Šolskemu
skladu. Gotovo bodo tisti, ki jih je recesija vsaj malo obšla, prisluhnili potrebam
otrok. Vsak evro šteje, zato verjamemo,
da prošnje ne bodo naletele na gluha
ušesa. Omogočimo otokom lažji in brezskrben prehod na pot odraslosti. Dajmo
jim z našo darežljivostjo zgled dobrote
in solidarnosti, ki jo bodo nosili s seboj
v svojem srcu.
Prav tako lahko vsak posameznik po
svojih močeh pomaga zbirati sredstva
za Šolski sklad. Ko boste pred bančnim
okencem ali na svojem elektronskem
bančnem računu, pomislite, da so v vašem kraju otroci, ki Vas potrebujejo.
Za vse dodatne informacije se lahko
obrnete na ravnatelja OŠ Renče Bogomirja Furlana z elektronskim naslovom
bogomir.furlan@guest.arnes.si , v tajništvo šole na oslbbr@os-rence.si, ali pa
na predsednika Šolskega sklada Roberta
Mozetiča, tel. 040 603 605.
Transakcijski račun Šolskega sklada OŠ
Renče: 01401-6000000018, s pripisom:
ZA ŠOLSKI SKLAD.
Robert Mozetič

OBJAVA
V letu 2010 bomo v Renčah
organizirali celoletni likovni
tečaj, ki bo potekal enkrat mesečno (ob sredah) od 8. do 16. ure v
prostorih Krajevne skupnosti Renče.
Vodila ga bo akademska slikarka in prof.
likovne vzgoje Jana Dolenc.
Cena tečaja bo odvisna od števila prijav.
Začetek tečaja bo v sredo 13. januarja. 2010.
Prijave zbiramo do 5. januarja 2010.
Kontaktna oseba :
Hema Jakin 041-508-116
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TJAŠA TESTEN –
USPEŠNA ODBOJKARICA

Za 26 letno Tjašo Testen iz
Renč, članico odbojkarskega
kluba HIT Nova Gorica, lahko rečemo, da sadež ne pade
daleč od drevesa.

Njen oče Erik, vrsto let odbojkar kanalskega
Salonita in po končani karieri tudi trener, je
bil tisti, ki je Tjašo navdušil za odbojko. Prve
odbojkarske korake je naredila v 7. razredu
osnovne šole v Renčah, že naslednje leto
pa je postala članica odbojkarskega kluba HIT Nova Gorica. 180 cm visoka Tjaša
je hitro napredovala in že kot petnajstletna prišla v prvo ekipo, seveda na klop za
rezerve v začetku. Za hitro napredovanje
je najbolj hvaležna trenerjema Sparellu iz
Padove in Kozamerniku, ki je sedaj trener
državne reprezentance. Vse pa vendarle ni
potekalo brez odpovedovanj in težav. “Požreti” je bilo potrebno marsikatero grenko
na račun trenerjevih zahtev in podrejanj
kolektivu. Prvi velik uspeh sega v leto 2002,
ko je kot 18 letna igralka z mladinsko in
člansko ekipo postala državna prvakinja.
Sledila so leta , ko je bila petkrat pokalna
zmagovalka Slovenije, zadnja tri leta zapored pa spet državna prvakinja. Za največji
mednarodni uspeh pa šteje zmago v srednjeevropski ligi pred dvemi leti. Uspešno
igranje ni ostalo neopaženo in pred štirimi
leti je dobila povabilo za nastop v državni reprezentanci. Zaradi študija je takrat

nastop odpovedala, pred dvema letoma
pa je začela že redno nastopati za izbrano
vrsto. Za velike športne dosežke je prejela tudi tri priznanja Medobčinske športne
zveze Nova Gorica.
Tjaša je veselega značaja in to pozitivno
energijo prenaša tudi med soigralke na
igrišču. Pravi, da pred tekmo ima nekaj
treme, vendar je to tista, pozitivna, brez
katere ne bi bilo pravega nastopa. Njeno
igralno mesto v šesterki je pozicija blokerja
in napadalca in tu se najbolje znajde. Zadovoljna je tudi, da so jo resne poškodbe
obšle in niso ovirale njene tekmovalne
poti. O igranju v tujini ne razmišlja, saj ji je
študij na prvem mestu. Tjaša je namreč po
končani gimnaziji vpisala študij ekonomije,
kjer jo kot absolventko čaka še nekaj izpitov in diploma. Po končani igralski karieri
si želi zaposlitve v svojem poklicu, stika z
odbojko pa tudi ne bo prekinila in bo pomagala pri vzgoji najmlajših. Zelo ceni prijateljstvo in zaupanje med soigralkami, saj
je to eden od predpogojev za uspeh.
Tjašini uspehi gredo nekako preveč neopazno mimo nas, kajti v Renčah se odbojka
ne igra in Tjaša svoje treninge in nastope
opravi izven domačega kraja, zato se nam
je zdelo prav, da vam to skromno, marljivo
in uspešno športnico predstavimo tudi v
našem listu in ji zaželimo obilo tekmovalnih uspehov in čim prejšen zaključek študija.
Boris Arčon

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
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Veliko izdelkov, ki se neopazno sprehodijo skozi naše vsakdanje življenje in končajo v odpadkih, je narejenih iz dragocenih snovi, predelanih iz nenadomestljivih in zato zelo omejenih naravnih virov.
Eden od načinov soočanja z vsakodnevnimi količinami odpadkov je ustrezen sistem ravnanja z odpadki
in ločeno zbiranje odpadkov. Nevarne snovi v odpadkih lahko ob nepravilnem ravnanju z njimi končajo
v naravi, virih pitne vode, ozračju in slej kot prej tudi v naših telesih. Ločene frakcije odpadkov zbiramo
na ekoloških otokih v namenskih posodah in sicer:

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki

• Organski odpadki predstavljajo dobro tretjino gospodinjskih odpadkov.
• Če biološko razgradljive odpadke kompostiramo sami, dobimo odličen humus, ki ga porabimo na vrtu ali za sobne rastline.
DA / ostanke hrane, olupke sadja in zelenjave, kavne usedline, filter vrečke čajev
jajčne lupine, druge organske odpadke,ki jih je možno kompostirati
NE / veje, embalaža in drugi odpadki, ki jih NI možno kompostirati. Odpadke odložite brez
embalaže!

Steklena embalaža

• Steklo predstavlja približno desetino vseh gospodinjskih odpadkov.
• Za izdelavo ene tone stekla je potrebnih 140 litrov nafte, zato metanje steklenic v smeti pomeni veliko zapravljanje energije.
DA / steklenice, kozarci steklene posode in vaze, razno druga steklena embalaža
NE / porcelan, kristal, žarnice, ogledala neonske luči keramični izdelki, ravno steklo

Embalaža (plastična in kovinska)

• Veliko plastičnih predmetov ima le nekaj sekund dolgo koristno življenjsko dobo, razpadajo
pa stoletja.
• Pri sežigu PVC nastajajo strupeni plini, kot je denimo dioksin.
DA / plastična embalaža čistil, pijač,šamponov plastični kozarci, vrečke
in folije iz PE (polietilen),tetrapak embalaža pločevinke živil in pijač.
NE / plastična embalaža nevarnih snovi in njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih
olj, pesticidi, barve, laki...),kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli...)

Papir in karton

• Papir je ena izmed snovi, ki jih je najlaže predelati in spet uporabiti.
• Belila (klor) spadajo med najhujše onesnaževalce okolja, zato z recikliranjem papirja zmanjšamo tudi onesnaževanje vode in zraka.
• Nekatere vrste papirja je mogoče predelati celo po sedemkrat.
DA / časopisi, revije, knjige, zvezki, letaki, karton in kartonska embalaža
NE / zamaščen ali plastificiran papir, tetrapak embalaža,uporabljeni papirnati, prtički in brisače

Ostale odpadke, ki ne sodijo na ekološki otok
(kosovni, kovine, elektronska oprema, barve,
gume, zdravila, les, veje) lahko pripeljete v
nov zbirni center pri Goriških opekarnah, smer
Merljaki.
www.komunala-ng.si
www.eko-jezek.si
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NOVO v Autocommerceu v Novi Gorici!

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

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

Naročnik oglasa: Autocommerce, d.o.o. RC Nova Gorica
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Nagradna križanka »Vrtnarstvo Marvin«
Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 20. januarja 2010 na
naslov: OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom
»Nagradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
22 december 2009

objave
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V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

E

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

N

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

G

T
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P

Objava reklamnih oglasov

O
G
E

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

Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO
Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa
gospodinjstva v občini brezplačno
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica
43, 5293 Volčja Draga
Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo: Vladimira Gal – glavna in odgovorna urednica, Boris Arčon, Alenka Gregorič,
Alenka Klančič, Nataša Podgornik, Bogo
Rusjan in Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev: Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
23. DECEMBER 2009

dodatka za porezavo

Nagradni kupon za križanko december
geslo:

dodatka za porezavo

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

5%
8%
10%
12%

ni
Nagrad
kupon
ime in priimek:

popusta
popusta
popusta
popusta

naslov:

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

telefon:

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

odreži in pošlji

S U D O K O

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »Sadjarstvo Smodin,
Vogrsko«
Izmed 19. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Irena Jejčič, Bukovica 67, 5293 Volčja
Draga
2. Jan Furlan, Martinuči 22, 5292 Renče
3. Jan Furlan, Dombrava 9, 5293 Volčja
Draga
Nagrade lahko dvignejo pri Sadjarju
SMODIN na Vogrskem 131.

TELOVADBA ZA SPROSTITEV
V oktobru 2009 je v Renčah pričela
telovadba za sprostitev.
Ker nas je 45 udeležencev, poteka
telovadba vsak torek v dveh skupinah.
Tudi Miklavž in Božiček sta jih že obdarovala in jim takole zaželela v novem
letu 2010:
NAJ BO PRETEKLOST LE LEP
SPOMIN,
PRIHODNOST PA NAJ VAM PRINESE
VERO IN UPANJE,
DA ZNATE IN ZMORETE STORITI NEKAJ,
KAR BO V VAŠE ŽIVLJENJE PRINESLO
VESELJE, RADOST,
ZADOVOLJSTVO, SPROSTITEV IN
NOTRANJI MIR.
Slavica Stibilj
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Vabljeni v Renče, 26. 12. 2009 ob 17. uri

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT POV
Pihalni orkester Vogrsko se bo tudi letos od starega leta poslovil z božično novoletnim koncertom.
V soboto 26. decembra vas ob 17. uri vabimo v kotalkarsko dvorano v Renče, kjer bomo praznične
dneve popestrili z glasbo in dobrim vzdušjem.
Na tradicionalnem koncertu bodo poleg gostiteljev Pihalnega orkestra Vogrsko nastopili še šolski
orkester Vogrsko, domači moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko pod vodstvom Mojce Sirk, Nonet Brda,
ki ga vodi Aleksander Sluga, ter kvartet rdečih harmonik. Vodenje koncerta smo zaupali mladi slovenski
zvezdi, pevcu, voditelju in komedijantu Janiju Krmacu.

Godbeniki in godbenice vam vsem voščimo vesele praznike in veliko
prijetnih melodij v letu 2010!

SILVESTROVO
V NAŠI OBČINI

janje
Naslov za pošil
činob
za
prispevkov
ski list:
lo@
obcinsko.glasi
si
o.
sk
gr
vo
rence:
m
iso
ip
s pr
t
Za Občinski lis

SKUPNO SILVESTROVANJE v naši občini, 31. decembra ob 20. uri.
V pravljično okrašeni kotalkarski dvorani v Renčah.

Želite v Novo leto zaplesati z dobro voljo, optimizmom in v prijetnem
druženju. Darujte si to priložnost!
Rezervacije so na voljo v pisarni AVTOŠOLE MARUS, Trg 21 v Renčah.

Živa glasba, hrana in pijača zagotovljena.
Naslov občine: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, tel: (05) 338 45 00, e-mail: info@rence-vogrsko.si
24 december 2009

