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Županova beseda

Letošnje leto, tako koledarsko kot
Pred vami je
peta številka
proračunsko, se izteka. Sledi krize,
Občinskega
ki se je zajedla v državo, se poznajo
lista, s katero
tudi pri izvajanju investicijskih del v
smo izpolnili
naši občini, saj vse poteka počasneza letos postavljeni cilj.
je, kot bi si želeli in kot bi to počeli
Vsebinsko
v normalnih razmerah. No, kljub
vztrajamo pri
temu je bilo kar veliko postorjeneinformiraga, nekatera dela pa še potekajo.
nju in poročanju o delu
društev, ustanov in drugih organizacij, o V oktobru smo začeli s prenovo kletnih
delu občinskega sveta (skozi uradne obja- prostorov v kulturnem domu v Bukovici,
ve), investicijski dejavnosti po naših krajih ki jih bomo preuredili v večnamenski proin občasno tudi o delu občinske uprave. O
strankarski politiki in peripetijah pač ne, saj
je to zelo spolzko področje, pa tudi naš občinski svet funkcionira brez ostro zastavljene koalicije in opozicije, čeprav se nekateri
posamezniki “trudijo” v tej smeri. Kolikor
lahko razberem iz besed župana in nekaterih svetnikov, stvari tečejo skozi programske
vsebine in predloge, ki se zbirajo preko komisij in odborov ter predstavnikov različnih
organizacij iz krajevnih skupnosti.
S koncem leta 2013 pa se začenja zadnje leto
štiriletnega mandata sedanjemu občinskemu svetu in njegovim organom ter županu
seveda. O njihovi uspešnosti bomo občani
sodili prihodnjo jesen na lokalnih volitvah.
Prah, ki se je dvignil s predlogom o ukinjanju nekaterih občin, se je polegel, čeprav
posledice finančne krize občine že občutijo in jo bodo tudi v prihodnje. Marsikatera
načrtovana dela se odmikajo v prihodnost,
pa tudi načrtovanje za naslednje mandatno
obdobje bo zelo nepredvidljivo in prav zanimivo bo slišati in spremljati predvolilno
kampanjo in predvolilne obljube.
Še slabše se nam piše na državni ravni. Čeprav vlada še “stoji” skupaj, šivi kar naprej
pokajo. Do marca, ko naj bi obnovili koalicijsko pogodbo, zna priti še do marsikatere
ministrske spremembe, čeprav “nevidna”
trojka uspešno deluje. To se kaže s sprejetim
proračunom in nekaterimi zakoni. Zlasti
tisti o nepremičninskem davku nas bo zelo
“obdaril”, morda celo bolj kot pričakujemo.
Očitno je marsikaj res zavoženega, poleg gospodarstva, prav gotovo zaupanje v pravni
red. Popravni izpit bo hudo težak.
No kakor koli že, leto se izteka. Prihaja novo,
kot zmeraj z upanjem na boljše. Želja in čestitk je v tej številki kar nekaj, zato naj tudi
sam zaključim z željo po boljšem jutri in veselem razpoloženju med preživljanjem praznikov.
 Boris Arčon
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stor. Dela naj bi bila končana do konca leta
2014. Naj spomnim, da ta dela potekajo v
sklopu prenove celotne zgradbe kulturnega doma in izgradnje Spominskega parka
Zorana Mušiča in se sofinancirajo tudi iz
evropskih sredstev. S pripravo načrtov in
usmeritev smo začeli že leta 2008, letošnjo
jesen pa smo uspeli še pridobiti sredstva za
sofinanciranje te faze tega projekta. V sklopu teh del je zajeta tudi ureditev ploščadi
med vrtcem in kulturnim domom, ploščad
na zahodnem delu zgradbe in povezovalni
pločnik do spomenika NOB. Vse to naj bi
bilo dokončano v prihodnjem letu, tako da
2

bi park Zorana Mušiča začel dobivati končno podobo in vsebine. Dela potekajo tudi
na izgradnji pločnika med Živexom in spomenikom NOB, do poletja naslednjega leta
pa bo prišel na vrsto še odsek med Živexom
in Poligalantom. Mislim, da bomo s tem
dosegli višjo varnost gibanja otrok in drugih pešcev na tem delu poti. V Renčah se
je nekoliko zavlekel začetek del na veznem
traktu na osnovni šoli. Vendarle pa smo to
jesen izvedli javno naročilo za to investicijo in sedaj smo pri izbiri izvajalca, ki naj bi
začel z deli v začetku naslednjega leta. Na
Vogrskem, med križiščem za Staro Goro in
Frlanovo kmetijo, smo v dolžini 300 metrov prenovili vodovod
in cestišče in tako obnovljeno cesto svečano
odprli v novembru mesecu.
Na pobudo Medobčinskega društva invalidov
Nova Gorica smo pristopili k projektu Občina po meri invalida.
Ker želimo pridobiti
certifikat Občina po
meri invalida, smo že
začeli z aktivnostmi in
v decembru bo občinski svet sprejel akcijski
načrt, s katerim bomo
začrtali aktivnosti za
evidentiranje vseh kritičnih točk in jih po za
to določenem načrtu
odpravljali. Menimo,
da bi zastavljeni cilj
dosegli v treh letih in
tako pridobili certifikat. Naloge, sprejete v
tem akcijskem načrtu,
bo spremljala in nadzorovala posebna komisija Medobčinskega
društva invalidov.
Nahajamo se v veselem decembru, polnem
prireditev, ki jih prirejajo naša društva in
ustanove, za kar jim izrekam iskrene čestitke in zahvalo.

Na koncu mi preostane še voščilo
za uspešno delo in obilo srečnih
trenutkov v novem letu, vesele božične praznike in prijetno praznovanje dneva državnosti.
 Župan Aleš Bucik

•
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Dediščina naših krajev
Letošnji teden otroka je zaznamovala občinska prireditev z naslovom Dediščina naših krajev.
Častni pokrovitelj prireditve je bil župan
Aleš Bucik. Na prireditvi so nastopali učenci Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče in učenci POŠ Bukovica pod mentorstvom Nives Hvalica, Nataše Domazet

in Marte Premrl ter učenci POŠ Vogrsko
pod mentorstvom Lucije Gregorič in Katarine Tischer Gregorič.
Učenci 4.e, 5.e in 5.a so predstavili svojo
knjigo Življenje ljudi skozi letne čase, ki je
na mednarodnem natečaju v Avstriji skupaj s knjigo učencev iz Štarancana in knjigo

učencev iz Beljaka prejela tretjo nagrado.
Prireditve so se udeležile tudi učiteljice
mentorice iz Štarancana.
Predstavitev se je prepletala z ljudskimi pesmimi in plesom otroškega pevskega zbora
OŠ Renče, POŠ Bukovica in POŠ Vogrsko.
V zadnjem delu smo prisluhnili razgovoru

z mlado pisateljico in ilustratorko Lio Čotar, učenko sedmega razreda, ki je na istem
mednarodnem natečaju prejela posebno nagrado žirije za knjigo Zgodba iz zadnje šolske
klopi.
Program je občuteno vodila Katjuša Žigon.
 Marta Premrl

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan,
novo leto naj zaživi,ob pesmi polne
radosti brez solza in skrbi.
MoPZ Lijak 1883 Vogrsko
3
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Lia ima zaklad talentov v sebi
Lia Čotar ima 12 let in obiskuje 7.
razred Osnovne šole Lucijana Bratkoviča - Bratuša v Renčah. Ne izstopa, gre svojo pot naprej.
Toda nekaj je, kar Lio postavlja pred njene
sošolke in sošolce. Že nekajkrat se je dokazala kot odlična opazovalka življenja okrog
sebe in kot spretna oblikovalka pisane besede. V Gornji Avstriji, v mestu Schwanenstadt (Labodje mesto - op.p.), ki vsako leto
razpisuje mednarodni natečaj za najboljšo
otroško in mladinsko literarno stvaritev,
Lio in njeno ustvarjanje že dobro poznajo.
Dobila je že tri priznanja - nagrade za knjige
Nore počitnice (2011), Pasji detektiv (2012)
in Zgodba iz zadnje šolske klopi za leto 2013.
Lia živi v Bukovici z očetom Klavdijem Čotarjem in nono Varjo in vse čudovite barve
lepe vaške narave zna prenesti tudi na papir,
kajti ilustracije za svoje knjige je narisala
sama.
Ko beremo njene knjige ugotavjamo, da ima
Lia bogat besedni zaklad, ki ga spretno uporablja pri pomembnem sporočilu vseh njenih stvaritev.
Življenje v topli družini ji daje inspiracijo
in pogoje, da ustvarja, da razmišlja in stopa po poti literarne rasti. Želimo si, da ne
bi bila razočarana v sodobnem globalizacijskem svetu ampak, da bi vedno našla ob sebi
odločno in razumevajočo očetovo roko in
vzpodbudne besede mentorce, kot je Marta Premrl, učiteljca iz Bukovice, ki že dolgo
spremlja njeno literarno rast.
Ne samo knjige, tudi pesmi rada napiše Lia
in ko smo brskali po njenem ustvarjanju,
smo naleteli na lepo in izredno sporočilno
pesem Dom, ki spada v zbirko Ples v krogu Oranžni krog. Delili jo bomo z vami:

Rožica in Davorin Keber sta praznovala
biserno poroko. Krajani Volčje Drage in
Bukovice jima želimo predvsem zdravja
in sreče na nadaljnji skupni življenjski
poti.
Rožica in Davorin Keber
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Kje, le kje stojiš, ko si solznih oči?
Doma seveda, tam ti družina daje novih
moči.
Kaj, le kaj je žarek sonca v temi?
Dom seveda. Tam sonce se vedno znova
obnovi.
Kam, le kam odideš, ko ujet si v temo?
Domov seveda, domov gremo.
Kje, le kje so ljudje, ki vedno znova stojio ti ob
strani?
Doma seveda, tam vsi ljudje so zbrani..
Kje, le kje je najlepše na svetu?
Doma seveda, tam živim vse dneve v letu!
Lia sporoča, da za lepoto doma ni potrebno
razkošje, potrebna sta toplina in varno zavetje.
Mladi literarni ustvarjalki Lii želimo brezskrbno mladost in brezskrbno ustvarjanje!
Seveda pa ji moramo povedati, da smo ponosni nanjo.
 Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan
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Nov občinski projekt

Obvestilo o postopkih Občine Renče-Vogrsko za
pridobitev Listine »Občina po meri invalidov«
Občina Renče-Vogrsko bo na javnem razpisu Zveze delovnih invalidov Slovenije kandidirala za
podelitev Listine »Občina po meri
invalidov«
Medobčinsko društvo invalidov Goriške je
Občini Renče-Vogrsko podalo pobudo, naj se
vključi v projekt »Občina po meri invalidov«
in se prijavi na razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev Listine »Občina
po meri invalidov«. Razpis je bil objavljen v
novembru 2013, rok za prijavo na razpis pa
je 15. 1. 2014.
Zveza delovnih invalidov Slovenije takole
opredeljuje Listino »Občina po meri invalidov«: Listina je priznanje občini, ki v svojem
delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov. Navedeno pomeni, da načrtno
razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji
kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in
njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo
socialno vključenost in za aktivno udeležbo v
družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.«

Katarina Tischer Gregorič, avtorica analize položaja invalidov

Pobuda je bila predstavljena na seji Občinskega sveta, ki je projekt soglasno podprl in
sprejel sklep, naj se Občina Renče-Vogrsko
vključi v projekt »Občina po meri invalidov«
in naj skupaj z Medobčinskim društvom invalidov Goriške vloži kandidaturo za pridobitev Listine »Občina po meri invalidov«, ter
naj Posebna delovna skupina za potrebe vložitve kandidature v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov Goriške pripravi
Analizo položaja invalidov v Občini Renče-Vogrsko in Akcijski načrt.

Župan Aleš Bucik je poudaril pripravljenost občine, da sodeluje v tem projektu

Občino mora skladno z razpisnimi pogoji
prijaviti na razpis pristojno društvo invalidov,
ki mora utemeljitvi predloga za izbor občine
za kandidaturo priložiti naslednjo zahtevano
razpisno dokumentacijo: Analizo položaja invalidov v občini z vidika uresničevanja
Standardnih pravil za izenačevanje možnosti
invalidov, Agende 22 in Konvencije o pravicah invalidov, potrjeno s strani Občinskega
sveta, Akcijski načrt, v katerem so opredeljen
posamezne akcijske naloge, odgovorni izvajalci, rok in vir financiranja po Standardnih
pravilih za izenačevanje možnosti invalidov,
potrjen s strani Občinskega sveta, Zapisnik o
izvedbi javne okrogle mize na temo položaja
invalidov v občini in potreb po ukrepih vseh
dejavnikov v občini Sklep župana o imenovanju posebne delovne skupine za pripravo
Analize položaja invalidov v občini in Akcijskega načrta.
Javno okroglo mizo, ki se je je udeležilo preko 30 ljudi, smo izvedli 27. novembra 2013.
Na okrogli mizi smo predstavili osnutek
Analize položaja invalidov v naši občini, ki
je hkrati osnova za pripravo Akcijskega načrta. Predlog Analize in Akcijskega načrta,
ki ju obravnava in sprejema Občinski svet,
pripravlja posebna delovna skupina, ki jo
sestavlja 8 članov (4 predstavniki invalidskih organizacij, 1 svetnica – članica Odbora
za družbene dejavnosti, avtorica predhodne
Analize stanja invalidov, predstavnica Centra
za socialno delo Nova Gorica in predstavnica
strokovne službe družbenih dejavnosti Občine Renče-Vogrsko.

Renče-Vogrsko na podlagi analize dejanskega stanja pogojev bivanja in izenačevanja
možnosti invalidov ter sprejetega akcijskega
načrta pričele izvajati načrtovane aktivnosti
za dosego večje kakovosti življenja invalidov
in izenačevanja možnosti invalidov v naši občini.
Obvestilu prilagamo seznam članov posebne
delovne skupine za pripravo Analize in Akcijskega načrta, na katere se lahko kadarkoli
obrnete s predlogi, ki se tičejo področja vseh
vrst invalidnosti:
• Radovan Jejčič, (Društvo civilnih invalidov vojn Primorske)
• Marko Prošt, (Društvo MDI Goriške),
• Ivo Mahne, (Društvo paraplegikov Severne Primorske),
• Aleksander Piščanc, (Društvo MDI Goriške),
• Alenka Gregorič, (Odbor za družbene dejavnosti in Občinski svet),
• Katarina Tischer Gregorič, (avtorica Analize položaja invalidov v Občini Renče-Vogrsko),
• Danijela Krkoč, (Predstavnica Centra za
socialno delo Nova Gorica),
• Vladka Gal Janeš (Oddelek za družbene
dejavnosti Občine Renče-Vogrsko).
 Vladka Gal Janeš
Foto: Bogo Rusjan

Na podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev obstoja možnost, da bo Zveza delovnih
invalidov Slovenije Občino Renče-Vogrsko
vključila v projekt za pridobitev Listine »Občina po meri invalidov«. Tako bi se v Občini
5
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Martinovo 2013 v Bukovici

Leto je naokoli, domači pridelki
skrbnih kmetovalcev so že varno
v shrambah. Sladkega mošta ni
več, v kleteh je mlado vino, morda
še malo motno, vendar sveže in se
dobro poda k pečenemu kostanju.
Tudi letos smo na Martinovo soboto, 9. novembra pripravljeni pričakali potrditev, da mošta ni več.
Obiskali smo naše domače vinogradnike,
ki so spet z veseljem prispevali po eno ali
dve ali steklenici mladega vina. Te steklenice smo opremili s podatki o pridelovalcu in
sorti vina in na Martinovo soboto smo tako
imeli na razpolago za pokušino različna vina
26-ih vinogradnikov oz. vinarjev iz naše
krajevne skupnosti.
Martinova sobota nas je ponovno, kot že
lani, neprijetno presenetila s slabim vremenom in tradicionalna »furenga« s konjsko
vprego je že drugič zapored odpadla. In spet
smo sod naložili v dostavni avto ter se s harmonikarjem in vogrinskimi pevci podali
na pot. V sod smo zlivali vino na Vogrskem,
v Volčji Dragi, v Renčah in nazadnje še v Bu-

kovici. Povsod so nas pričakali z vinom in
dobro voljo, prav posebno prijeten sprejem
pa so nam pripravili pri našem priznanem
ekološkem vinarju Valterju Mlečniku. Pozno popoldan smo se zbrali v kleti kulturnega doma. Tu so nas pričakali Pihalni orkester Vogrsko in mažoretke iz Prvačine in
nas navdušili z nastopom. Močno deževje
in kar nekaj podobnih prireditev v okolici je
bilo verjetno vzrok, da je bilo obiskovalcev
nekoliko manj kot prejšnje leto. Vse navzoče sta s kratkim nagovorom pozdravila tudi
župan Aleš Bucik
in predsednik sveta
KS Bukovica-Volčja Draga, Dušan
Nemec, neuničljivi in usklajeni par
Vladka Gal Janeš in
Srečko Špacapan pa
sta spet spretno povezovala dogajanje.
S svojim prihodom
je prijetno presenetil MePZ Klasje v
posebni opravi za to
priložnost, z venčkom »vinskih« na-

Vina Aldo Mozetič, Vojko Mozetič iz Renč in Dušan Sulič iz Oševljeka
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rodnih, s harmoniko jih je spremljal Nejc
Vrtovec. Potem pa je župnik Vojc Žakelj
opravil še obred blagoslova vina in iz soda
smo natočili novo vino in nazdravili. S svojim obiskom nas je malo kasneje počastila še
letošnja vinska kraljica Karmen Cizara iz
Vipave.
Gostišče Kogoj nam je pripravilo domače
klobase z zeljem, ki smo jih lahko primerno
zalili z domačim belim ali rdečim vinom, za
zabavo in ples je poskrbel ansambel Arena.
Na stojnicah so ponudili svoje proizvode ne-

Pihalni orkester Vogrsko in MoPZ 1883 Lijak Vogrsko

Vina Valter Mlečnik

Kuhinja naših non
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Mažoretke iz Prvačine

Obisk vinske kraljice Karmen Cizara

MePZ Klasje Bukovica-Volčja Draga

kateri pridelovalci domačih dobrot iz naše
občine. Predstavili so se: Furlanova kmetija
in kmetija Fornazarič, vinarja Vojko Mozetič in Aldo Mozetič, vinska klet »Sončni
školj«, ekološka kmetija Mlečnik, Kozjereja
in sirarstvo Pregelj, vinar Matjaž Bavdaž,
Čebelarstvo Bergoč ter Viljem Žižmond z
oljčnim oljem in vinom. Močno oblegan je
bil spet županov kotiček s pršutom, z nekaj vrstami slastnih ocvirkovk so se izkazale
tudi članice DU Bukovica-Volčja Draga iz

Vina Ivan Fornazarič in Ivan Bric (Zastopa sin Žan)

projekta »kuhinja naših non«.
V sklopu martinovanja je bil že v petek v kletnih prostorih organiziran zaključek sezone
v škuljanju. V prijetnem druženju so se letos
srečanja udeležili le škuljači iz naše občine.
Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo
se imeli lepo, se najlepše zahvaljujem z željo, da se prihodnje leto ob Martinovem spet
srečamo in nazdravimo, takrat že v obnovljenih prostorih.

Čebelarstvo Bogdan Bergoč

Kristus je vodo spremenil v vino, ne v mleko,
žgane pijače ali pivo. S tem je dal vedeti, da je
vino najbolj zdrava alkoholna pijača na svetu. To je pijača za dobro počutje in veselje, ne
za pijančevanje. Zanimivo pa je, da Kristusu
ni nihče očital, da je podpiral alkoholizem.
(dr. Slavica Šinkovec, redna profesorica na
ljubljanski biotehniški fakulteti –vir-Dnevnik
31. dec. 2003)
 Srečko Špacapan,
predsednik organizacijskega odbora
Foto: Bogo Rusjan

Sirarstvo Nevo Pregelj in vina Matjaž Bavdaž

7

December 2013 / Občina Renče - Vogrsko / Občinski list

•

iz krajevnih skupnosti •

Nevladniki: ni vse v denarju…

Kanomeljske punce

Svečana otvoritev

Mladi plesalci

V Renčah je bil 5. oktobra letos četrti Festival nevladnih organizacij
na Goriškem.
Organizirala sta ga Regionalno stičišče nevladnih organizacij BIT Planota (to pokriva
13 občin na območju Upravnih enot: Idrija,
Tolmin, Ajdovščina in Nova Gorica) in Društvo upokojencev Renče. Udeležilo se ga je 19
društev in drugih nevladnih organizacij, ki so
to sobotno dopoldne predstavljale svoje dejavnosti in dosežke. Na Goriškem jih deluje
seveda mnogo več, njihova dejavnost pa je
zelo pomembna, saj poleg prostočasnih pokrivajo tudi humanitarne, okoljevarstvene,
kulturne in socialne vsebine. Njihova dejavnost je skoraj izključno vezana na prostovoljsko delo mnogih posameznikov, ki se povežejo, da bi skupaj laže dosegali svoje interese
in cilje, tudi država oziroma politika pa jih pri
tem (več ali manj) podpirata.

Dobitniki priznanj

enotah), po izboru javnosti so to: v Ajdovščini Zavod Beta, Inštitut za razvoj dužbe, v
Idriji Društvo Prijatelji Cerknega, v Novi
Gorici Ozara Slovenija – Enota Nova Gorica in v upravni enoti Tolmin Kulturno
društvo Folklorna skupina Razor. Po izboru strokovne komisije pa so bili najboljši: v
Tolminu Društvo Baška dediščina, v Novi

 Edi Prošt
Foto Zmaga Prošt

29. 11. 2013

STIČIŠČE NEVLADNIH
ORGANIZACIJ – SERVIS ZA
NEVLADNE ORGANIZACIJE

Na festivalu so razglasili tudi najboljše nevladne organizacije na Goriškem (po upravnih

Ustanova Fundacija BiT Planote s sedežem
v Grgarskih Ravnah od aprila 2008 opravlja
funkcijo regionalnega stičišča za nevladni
sektor v Goriški statistični regiji. Namen
»Regionalnega stičišča NVO Planota«, ki ga
finančno podpirata Evropski socialni sklad
in Ministrstvo RS za notranje zadeve, je v 13
občinah na območju poskrbeti za nevladne
organizacije – NVO (društva, zasebne zavode
in fundacije), jim nuditi podporo, jih povezovati in jim omogočiti razvoj ter skrbeti za čim
boljše odnose z lokalno skupnostjo.
V sklopu stičišča tako že vsa leta organizirajo različna usposabljanja za člane in članice
NVO, opravljajo različne storitve (s področja
finančnega upravljanja, projektnega manage-
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Kot je bilo slišati na Festivalovi okrogli mizi
z naslovom »Kaj še potrebujemo nevladne
organizacije za uspešno delo v lokalnih okoljih…?« se je še marsičesa moč naučiti, ključno pa bi znalo biti povezovanje nevladnih
organizacij na vseh ravneh. Župan občine
Renče Vogrsko Aleš Bucik, ki je tudi sodeloval v razpravi, je menil, da je največ odvisno
od denarja, razprava pa je nakazala, da zlasti
v nevladnih organizacijah denar vendarle ni
vsega vladar…

Gorici Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, v Ajdovščini
Društvo za ohranjanje lokavškega izročila
in v UE Idrija Turistično kulturno društvo
Kanomlja. Sobotno dopoldne v Renčah je izzvenele v odličnem vzdušju, ki so ga takega
naredili ljudje dobre volje in odprtega srca.

menta, oblikovanja spletnih strani, priprave
promocijskih gradiv, uvajanja standardov kakovosti, trajnostnega delovanja NVO, pravnih zadev), vzpostavljajo stike z različnimi
NVO in se sproti prilagajajo potrebam nevladnega sektorja v regiji. Tako so v zadnjem letu
vzpostavili tudi Svet NVO Severnoprimorske
regije, katerega namen je biti osrednja točka
usklajevanja interesov NVO, z NVO so pripravili Strategijo dolgoročnega razvoja NVO
v regiji, nameravajo pa še krepiti in poglabljati sistemske rešitve nevladnega sektorja.
Ena od pomembnih nalog je tudi skrb za
izboljšanje odnosov med lokalnimi NVO in
lokalno skupnostjo. V ta namen so v teh letih
uspeli, da so v občinah Tolmin, Idrija, Kanal

•

iz krajevnih skupnosti •

Tadžikistan
z gorovjem
Pamir - malo za
pokušino
V sredo 13. novembra je Nejc Bizjak, restavrator iz Ajdovščine, tudi
navdušen popotnik, svoje vtise in
spoznanja, ki jih je prinesel s popotovanja po Tadžikistanu, v sliki in
besedi delil z nami.
ob Soči ter Miren-Kostanjevica župani in
predstavniki NVO podpisali sporazume o sodelovanju. Namen teh sporazumov je premislek o prednostih in pomenu sodelovanja ob
upoštevanju posebnosti lokalnega okolja ter
razvoj tesnega in enakopravnega sodelovanja
pri izboljševanju življenja občank in občanov.
Služijo kot ogrodje za skupen razmislek in
udejanjenje v praksi.
V letošnjem letu so v Občini Renče-Vogrsko
organizirali že 4. Festival nevladnih organizacij, ki se vsako leto seli v drug kraj. Tokrat so
moči združili z Društvom upokojencev Renče in 5. oktobra na trgu v Renčah pripravili
zanimiv dan, kjer se je na sejmu predstavilo

20 nevladnih organizacij iz celotne regije.
Vsako leto se na okrogli mizi govori o aktualni tematiki, tokrat so debatirali o tem, kaj vse
potrebujejo nevladne organizacije za uspešno
delo v lokalni skupnosti. Sledila je še podelitev nagrad in priznanj NAJ NVO 2013, ki so
jih tokrat prejeli Zavod BETA, Društvo Prijatelji Cerknega, OZARA – enota Nova Gorica,
Kulturno društvo Folklorna skupina Razor
Tolmin ter Društvo Baška dediščina, Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova
Gorica, Društvo za ohranjanje lokavškega izročila DOLI in Turistično kulturno društvo
Kanomlja.

Storitve Regionalnega stičišča NVO Planota:
• Skrb za pripravo skupnih pobud za boljše sodelovanje med NVO in občinami ter
sprememb/dopolnitev predpisov lokalnih
oblasti in strateških dokumentov, povezanih s krepitvijo položaja NVO
• Priprava predloga skupnih projektov in
programov NVO za vključitev v Regionalni razvojni program regije
• Koordinacija dela Sveta NVO v regiji in
članov NVO v Razvojnem svetu regije
• Mentorstvo pri pripravi in izvedbi projektov ter brezplačna svetovanja in usposabljanja za NVO
• Uvedba modela lokalnega partnerstva
med NVO, lokalno upravo in gospodar-

stvom
• Računovodenje in finančno poslovanje za
NVO preko sistema elektronskega bančništva, spletne strani za NVO, razvijanje programov za 'timbilding', korporativno prostovoljstvo v NVO, socialno podjetništvo
na podeželju in programov za aktivnejše
sodelovanje z mediji
• Mreženje NVO v regiji (vzpostavitev mreže, širjenje info točk, letna izvedba izbora
NAJ NVO in Festivala NVO)
• Vzpostavitev modela finančne premostitvene sheme za izvajanje projektov NVO
• Redno obveščanje NVO

Republika Tadžikistan je dežela, ki komaj
vstopa na zemljevide popotnikov, a ta svoje
redke obiskovalce pušča s čudovito potovalno izkušnjo. To je drugačen svet s sledmi nekdanje svilene ceste, Sovjetske zveze
in klanske pripadnosti. Je celinska država v
Srednji Aziji s površino 143.100 kvadratnih
kilometrov, ki na jugu meji na Afganistan,
na vzhodu na Kitajsko, na severu na Kirgizistan in na zahodu na Uzbekistan. Po oceni
ima okrog osem milijonov prebivalcev, glavno in največje mesto je Dušanbe, uradni jezik ruščina in perzijščina oz. od razglasitve
neodvisnosti konec leta 1991 tadžiščina.
Bogata zgodovina in kulturna dediščina sta
postavljeni v izjemno naravno okolje, kjer
vlada brezmejna prostranost. Prepriča nas s
svojo naravno lepoto, kjer kraljuje čudovita
visoka planota Pamir s »Pamir Highway«,
drugo najvišjo cesto na svetu z najvišjim
prelazom Ak-Bajtal na 4655 metrih.
Nejc je z zanimivimi fotografijami in opisom potovanja ter s humornimi vložki dogajanja na poti poskrbel, da se je okrog 40
obiskovalcev več kot dve uri zadržalo v prijetnem druženju.
 Albinca Pisk

Več informacij: Regionalno stičišče NVO Planota, 05 307 40 40, 040 288 097,
info@planota.si, www.nvoplanota.si
Foto: Arhiv Fundacija BiT Planota

Nejc Bizjak je zelo nazorno opisal potovanje v Tadžikistan
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Petkovi večeri v Bukovici s kamelo in filmarji
Glasbeno društvo NOVA združuje
pod svojim okriljem ljubitelje glasbe vseh vetrov, različne glasbene
zvrsti, skupine … in takšen je tudi
abonma, ki ga društvo prireja ob
podpori Občine Renče-Vogrsko v
dvoranah v Bukovici.
Preplet glasbenikov in zvrsti kot naključno
izbrani koščki sestavljajo zanimiv glasbeni
mozaik poln nenavadnih, izvirnih in zanimivih glasbenikov ter skupin. Po nekajmesečnem poletnem premoru je društvo v
jeseni pričelo z drugim delom cikla. Nastopila sta vokalna skupina A-Kamela in Simfonični orkester Domžale-Kamnik, ki se je
predstavil pod vodstvom Simona Krečiča s
prgiščem skladb iz kultnih tujih in domačih
filmov.
A-Kamela je vokalna a-cappella skupina.
Njeno šaljivo ime je besedna premetanka.
Sestavlja jo pet članov, ki ljubijo petje in se
z njim ukvarjajo že od malega, ko so prepevali v različnih zborih. Odlikuje jih iskriva
energija. Prepevajo pa prav vse pesmi: ljud-

ske, pop in rockerske napeve, zimzelene
popevke, umetne skladbe, ki jih predelajo
na samosvoj način, da zazvenijo kot nove
pesmi polne svežine in raznolikih zvokov.
Kjerkoli A-Kamela nastopi (nastopila je tudi
na tekmovanju Slovenija ima talent) navduši
in pripravi nepozabno pevsko zabavo. Tako
je bilo tudi na nastopu v Bukovici.
Simfonični orkester Domžale-Kamnik
združuje v svojih vrstah že več kot štirideset let po sedemdeset glasbenikov različnih
poklicev. Deluje v okviru društva in v njem
muzicirajo predvsem glasbeni amaterji pa
tudi študenti, profesorji glasbe in instrumentalisti. Orkester si prizadeva dosegati
čim boljše interpretacije, ki bi se približale
profesionalnim orkestrom. To so dokazali tudi na koncertu v Bukovici, ki je bil na
petkov »pred-Martinov« večer. Orkester je
presenetil s svojo mladostniško energijo, saj
polovico orkestra sestavljajo mladi in to ne
samo študenti, ampak tudi dijaki glasbenih
konservatorijev. Tri sezone orkester deluje
pod taktirko mladega dirigenta, sicer zaposlenega kot korepetitorja SNG Opera in balet Ljubljana. V njegovi zamisli so tako glas-

beniki predstavili nepozabne skladbe, kot je
spremljevalna melodija filma Na svoji zemlji
in Cvetje v jeseni, kjer nas je v čarobni alpski svet popeljal s citrami Tomaž Plahutnik.
Program so oblikovale skladbe iz kultnih
filmov Čarovnik iz Oza, Casablanca, Tretji
človek, Zajtrk pri Tiffanyju in nepozabnih
filmov ‚oskarjevcev‘ današnjega časa: Schindlerjev seznam, Gospodar prstanov, Titanik, Forrest Gump ter adrenalinskih Pirati
s Karibov, Misija nemogoče in James Bond.
Vse skladbe je spremljala video projekcija s
fotografijami iz omenjenih filmov. Skratka
glasbeno-filmsko popotovanje skozi čas.
10. abonmajski koncert cikla Glasbeni večeri v Bukovici se je nadaljeval z atraktivnim
glasbenim večerom. December je čas obdarovanja, zazrtja v našo notranjost, sprejemanja novih odločitev za boljše novo leto,
ki prihaja. Gospel glasba od nekdaj spremlja
ta praznični mesec. Z Big Bandom NOVA,
ubranimi glasovi pevk Singgirls ter s pevko s
prodornim glasom Sherrito Duran se je cikel slavnostno zaokrožil z gospel večerom 7.
decembra ob 20. uri.
 Janko Kopje

Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbenih večerov v
Bukovici 2014

Podokničarji, ko so že na otvoritvenem koncertu Glasbenih večerov v Bukovici napolnili dvorano.

Občina Renče-Vogrsko in Glasbeno društvo NOVA že dve leti
zapored organizirata cikel koncertov, poimenovan Glasbeni večeri v
Bukovici.
Koncerti se odvijajo enkrat mesečno v mali
in veliki dvorani bukovškega kulturnega
doma. Gotovo se kdo izmed vas še spomni
prvega, otvoritvenega koncerta Glasbenih
večerov, ko so pred nabito polno veliko
dvorano nastopili Podokničarji. Od takrat
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / December 2013

Big Band NOVA in SINGGIRLS bodo ponovno nastopili v soboto, 7. decembra, tokrat z
gospel divo Sherrito Duran.

minevata že dve leti in za nami je že skoraj
dvajset nepozabnih glasbenih večerov. V
teh dveh letih ni bilo poskrbljeno samo za
skrbno izbrano glasbo z mladimi in tistimi
bolj izkušenimi glasbenimi talenti, temveč
smo poslušalci in nastopajoči po koncertih
vselej imeli možnost, da se ob pijači in dobrem prigrizku podružimo, poklepetamo in
stkemo nove vezi.
Glasbeni večeri se bodo v Bukovici nadaljevali tudi v letu 2014. Tako kot lansko
leto tudi letos ponujamo možnost nakupa
10

GLASBENEGA ABONMAJA 2014. Abonma zajema 10 koncertov, ki se bodo odvijali od januarja do decembra (s pavzo v
juliju in avgustu) vsak drugi četrtek v mesecu. Program koncertov je pester, saj zajema
glasbo od klasične zvrsti do pihalne godbe
ter pop-a in jazz-a. V 2014 nas bodo tako
razvajali: klavirski trio Slovenske filharmonije “K3o”, Delavska godba Trbovlje (najboljši pihalni orkester v Sloveniji), Big band
NOVA in Vlado Kreslin, Pihalci Hiše kulture Celje, čelistična zasedba Glasbenega društva NOVA “8chellos NOVA”, Trio GŠ Roga-

•

V abonmajskem programu vsako leto nastopi en pihalni orkester; na sliki Pihalni
orkester Premogovnika Velenje.

Novemberski koncert je s filmsko glasbo zaznamoval simfonični orkester
Domžale-Kamnik.

ška Slatina (zmagovalci tekmovanja SVIREL
2013), trobilni kvintet TrobiNOVA, NOVA
filharmonija (izjemno uspešen novogoriški
simfonični orkester), TRIESTANGO, izjemno nadarjena tolkalca ZARI Percussion
Duo, harmonikarski orkester Accordion
group 4-8-8-16 in Matej Špacapan trio ter
ponovno Big band NOVA z dekliško vokal-

iz krajevnih skupnosti •

Oktobra je malo dvorano napolnila znana vokalna skupina A-Kamela.

V abonmajskem letu 2014 boste lahko tudi v Bukovici prisluhnili Big Bandu NOVA in
nepogrešljivemu slovenskemu glasbeniku Vladu Kreslinu!

no skupino SINGGIRLS in gosti, ki naj zaenkrat ostanejo še skrivnost. Cena vstopnice
za posamezen koncert je 5 evrov, cena abonmaja za celo sezono pa 35 evrov oziroma
30 evrov za dijake, študente in upokojence.
Če bi želeli vpisati abonma, lahko to storite
na sedežu občine (prvo nadstropje Kulturnega doma Bukovica) ali preko Glasbenega

društva NOVA na e-naslovu vstopnice@
gdnova.si ali po predhodnem dogovoru na
sedežu društva (za dogovor pokličite na 040
685 855 - Gorazd).
Vabljeni na glasbene večere v Bukovico!
 Glasbeno društvo NOVA

Ko se zberejo pravi glasbeniki ob pravem času
na pravem mestu
Glasbeni večeri v Bukovici, koncertni niz, ki ga organizirata Občina Renče-Vogrsko in Glasbeno
društvo NOVA, se je v decembru
z večerom gospel glasbe veličastno
zaokrožil. Osrednji snovalci praznične koncertne prireditve so bili
Big Band NOVA, dekliška vokalna
skupina Singgirls in solistka, gostja
koncerta, Sherrita Duran iz Kalifornije v Združenih državah Amerike.
Zamisel dogodka je bila v režiji dirigenta,
pianista in aranžerja Anžeta Vrabca. Mladi dirigent z izbranim glasbenim okusom,
muzikalnostjo, inventivnostjo in dobrimi
idejami vedno znova potrjuje, da zelo dobro
pozna prednosti glasbenikov in kakovosti
ansambla, ki ga vodi. Kar dokazuje tudi z
dobro pripravo aranžmajev, s katerimi izvle-

če najboljše iz svojih glasbenikov.
petjem, občudovaje poslušala, pojejo pod
Big Band NOVA in prelestna dekleta Sin- vodstvom Mojce Maver Podbersič. Bile so
ggirls, ki jih je tudi gospel diva Sherrita odlična podpora solistki. Sherrita Duran je
Duran, začudena nad Šempasci
njihovim
odličnim
pevka
so nasmejali
celo pevsko
vas z žametnim, voluminoznim glasom.
11
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Njene interpretacije so polne mehke topline,
ki so odraz njene filozofije življenja in dojemanja religije, kateri pripada.
Program je obsegal nekaj skladb iz železnega
repertoarja Big Banda in nekaj iz zapuščine
črnske duhovne glasne. Gospel je v Združenih državah Amerike zelo priljubljena
glasbena zvrst, ki sledi smernicam sodobni
glasbi. Prepleta se bodisi s soul glasbo bodisi z blusom in se spogleduje tudi z izredno
razširjeno r‘n‘b (rhythm and blues) popular-

iz krajevnih skupnosti •

no različico. Sherrita Duran tako kot mnoge gospel pevke tudi sama piše besedila in
glasbo. Pisanje poezije je strast izhajajoča iz
pevkinih rosnih let. Za koncert v Bukovici
so glasbeniki tako predstavili eno njeno pesem v priredbi Anžeta Vrabca.
Celoten dogodek je bil oblikovan primerno
prazničnemu času, nekoliko nekonvencionalno. Dekleta so na oder vstopile s pesmijo
na obrazu, bose. Simpatična povezovalka
prireditve Damjana Srednik je s Sherrito

Duran opravila krajši pogovor. Spoznali
smo nekaj podrobnosti iz življenja akademsko izobražene pevke, ki se enako dobro
znajde v operi kot tudi mjuziklu in v jazzu,
gospelu ali pop glasbi.
Glasbeno društvo NOVA se lahko pohvali
z široko zalogo lastne produkcije. Decembrska je znova pokazala adute Big Banda
NOVA, s katerimi se potrjuje že vrsto let.
Mladi glasbeniki, ki zapolnjujejo vrste zasedbe dajo interpretacijam posebno barvo
in zven, ki ga naredi krepkega, vedrega, starejši člani pa stremijo za trdne temelje izvedbe. Polno veliko dvorano v Bukovici sta tako
Big Band NOVA in Singgirlss svojo gostjo
vnovič navdušila.
Abonma Glasbeni večeri v Bukovici se bo
z desetimi koncerti nadaljeval v letu 2014.
Abonma si lahko zagotovite na sedežu Občine Renče-Vogrsko ali po elektronskem naslovu: vstopnice@gdnova.si. Namig: abonma je
lahko tudi elegantno novoletno darilo.
 Janko Kopje
Foto: Klemen Mlečnik

Pevski večer v Renčah
Letos nam je vreme zagodlo, ko naj
bi organizirali pohod po Gregorčičevi poti. Ostal je neprijeten priokus, ko te narava premaga. Da bi to
poplaknili in izboljšali, so se v Društvu za kulturo, turizem in razvoj
Renč in Društvu Gradiškovci odločili, da organizirajo koncert zborov,
ki naj bi popestrili kulturno dogajanje vlažnih jesenskih večerov.

Rustje, Mešanemu
pevskemu
zboru
PLANINSKA ROŽA
iz Kobarida, ki ga
vodi zborovodkinja
Marija Antih-Čebokli, in domačemu
Moškemu pevskemu zboru PROVOX
z zborovodjo Matejem Petejanom.
Vsak od zborov je
zapel po šest pesmi
in rdeča nit nastopov
so bile Gregorčičeve pesmi. Nekateri
zbori so jih umestili
več, nekateri manj,

Tako smo v soboto, 23. novembra v kulturni dvorani prisluhnili koncertu treh pevskih zborov in sicer Mešanemu pevskemu
zboru LIPA Šempas pod vodstvom Mirana
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / December 2013
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toda občuteno zapete prav vse pesmi so
napolnile dvorano.
Za nekatere poslušalce sta prav gotovo
izstopali solistki gostujočih zborov.
To je bil koncert višjega nivoja in prav je,
da se take vrste umetnost približa ljubite-

ljem zborovskega petja. Vsi so se trudili, da
bi se predstavili v najboljši luči, in na veliko
veselje poslušalcev je vsem to uspelo.
Prireditev je vodila Melanija Kerševan iz
Društva Gradiškovci, ki zelo dobro pozna
življenje in delo Gregorčiča.
Izpela se je pesem, izpelo se je leto. Pa SREČNO v prijaznejši jutri!
 Katjuša Žigon
Foto: Tina Krog

Zaključek delovnega leta
Še ne prav dolgo nazaj, smo
v upravnem odboru Društva
upokojencev iz Bukovice in Volčje
Drage postavljali datum, kdaj bi
pripravili srečanje ob zaključku
leta.
Veseli december je pred vrati, poln raznih prireditev in dogodkov. Ne, v decembru pa ne.
Kaj pa 29. november? Vsi smo bili za to. Nekakšna melanholija po starih prazničnih dneh.
V letošnjem letu je bil obisk slabši kot prejšnje
leto. Morda je bil kriv mraz ali pa premalo volje, da bi se srečali s starimi prijatelji. No, kljub
vsemu je bilo vzdušje super, plesalci so si dali
duška in v ritmu glasbe poplesavali dolgo v
večer. Omenili smo dogodke in prireditve, pri

Dušan Nemec – predsednik Krajevne skupnosti
Bukovica Volčja Draga

katerih je društvo sodelovalo in delalo s krajevno skupnostjo. Zahvalili smo se Srečku Špacapanu za vestno in požrtvovalno delo. Obljubili smo si, da bomo še naprej delali z roko v
roki, to je potrdil tudi predsednik krajevne

Renata Tischer – predsednica Društva
upokojencev Bukovica-Volčja Draga

skupnosti Dušan Nemec v svojem nagovoru.
V letu, ki je pred nami, zaželim vsem upokojencem obilo zdravja, zadovoljstva in osebne
sreče. Srečen Božič in Novo leto.
 Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

Tudi upokojenci se radi zavrtimo
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Jožko Lovec, zbiratelj predmetov iz 1. svetovne
vojne

Jožko Lovec s spominki iz prve svetovne vojne

O strahotah 1. svetovne vojne je
napisanih precej knjig, s to tematiko se ukvarja tudi novogoriško
društvo Soška fronta, najde pa se
še kdo, ki se ljubiteljsko ukvarja z
zbiranjem pričevanj in predmetov
iz tega obdobja.

Vemo, da tudi našim krajem med to vojno ni
bilo prizanešeno. Skozi številne ofenzive so
bili kraji porušeni, ljudje so se morali umakniti v begunstvo v notranjost Slovenije. Soška fronta je potekala preko naših krajev, saj
o tem pričajo številni jarki, kaverne, utrdbe,
spomeniki in razni predmeti najdeni v naši
neposredni okolici.
Na obrobju Vrtojbensko-biljenskih gričev
v Bukovici stoji domačija Jožka Lovca, ki se
že vrsto let ljubiteljsko ukvarja z zbiranjem

Zahvaljujem se Občini Renče-Vogrsko
in Krajevni skupnosti Bukovica-Volčja
Draga za podelitev občinskega priznanja za dolgoletno vodenje pevskega
zbora Triglav Bukovica-Volčja Draga.
Obenem želim vsem skupaj, da bi srečno
in veselo praznovali v bližajočih praznikih - božiču in novem letu 2014.
Jožko Lovec
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / December 2013

Slavolok v Bukovici – leta 1947

orožja, deaktiviranih eksplozivnih sredstev in
druge vojaške opreme, rad pa tudi prisluhne
pričevanjem ljudi. Na njegovem domu in v
okolici smo si ogledali nekaj teh predmetov,
Jožko pa nam je razkazal tudi stare fotografije
iz tega obdobja. Ogledali smo si tudi manjše
vojaško pokopališče, ki je le nekaj sto korakov
od doma. Jožko je zelo zgovoren in iz njegovega pripovedovanja povzemamo dogajanja,
ki so se dogajala na njihovem domu. Oče
Viktor je bil s šestnajstimi leti med najmlajšimi vojaki tedanje avstroogrske vojske in to
je bila tudi ena od stvari, ki so ga navdihnile,
da se je začel ukvarjati z zbiranjem orožja. Po
pripovedovanju staršev se je v njihovo hišo
med vojno vselilo avstro-ogrsko poveljstvo.
V hišo je bilo napeljanih 37 telefonov, poleg
tega so v njej uredili še oficirsko kuhinjo, njegov nono pa je bil nekakšen odkupovalec živine za vojaške potrebe. Celotna družina se je
morala zaradi tega preseliti na podstrešje. Zanimivo je to, da njihova hiša ni bila porušena, za kar se morajo zahvaliti znaku rdečega
križa, ki je bil nameščen na strehi. Za hišo sta
bili namreč dve kaverni. V eni je bilo organizirano obvezovališče s petnajstimi pogradi in
vanjo si prišel po trinajstih stopnicah. Druga
kaverna je bila zaklonišče brez izhoda. Ko so
se bitke vse bolj približevale, so se morali tudi
oni umakniti v begunstvo in sicer v Svino nad
Spodnjo Branico. Bili pa so med zadnjimi, ki
so to storili.
Jožko je veliko prehodil okolico doma po Vrtojbensko-biljenskih gričih in pravi, da zemlja
v sebi skriva še veliko zapuščenih predmetov,
ki pričajo o dogodkih tistega časa. Spominja
se tudi sosedov po gričih, ki so se amatersko
ukvarjali z deaktiviranjem najdenih granat in
šrapnelov. Eden izmed njih je pri tem opravilu zmeraj okrog sebe zbral celotno družino,
da ne bi v slučaju nesreče ostali ločeni. Ta početja pa se niso zmeraj končala srečno, saj je
znan dogodek kmalu po drugi svetovni vojni,
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ko je sredi gričev prišlo do eksplozije in je šla
v zrak celotna hiša z „minerjem“ vred.
Jožkotovi spomini pa segajo tudi v dogajanja
po 2. svetovni vojni, saj se je kot desetletni
otrok že udeleževal manifestacij v podporo
določitvi nove meje med Italijo in Jugoslavijo,
kar podkrepi s slikami velikih slavolokov na
cesti med Bukovico in Biljami.
Jožko je dobitnik letošnjega občinskega priznanja za delo pevskega zborovodje in organista, zdelo pa se nam je prav, da predstavimo
tudi njegovo drugo ljubiteljsko dejavnost.
 Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan

Sablja (Beseda izhaja iz Madžarskega imena Szablya) je prav
iz Budimpešte

Viktor Lovec – S šestnajstimi leti med najmlajšimi vojaki
Avstro-ogrske

•

iz krajevnih skupnosti •

50 let po zadnjem dnevu v
osnovni šoli

Bilo je davnega leta 1963, ko smo
srečni, zadovoljni, nekateri bolj,
drugi malo manj, zapustili osnovno šolo v Renčah. Razšli smo se,
ko nas je bilo 41 v razredu in prav
kmalu smo za vedno izgubili dve
sošolki. Po petdesetih letih se nas je
v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča
Bratuša v Renčah zbralo 31.

V vabilu smo poudarili, da se srečujemo
zato, da se poveselimo življenja. In že prvi
prihodi so to veselje izrazili v toplem stisku
rok, objemu in širokem nasmehu. Ko smo
se zbirali, je bilo v razredu kot mravljišče:
vsi smo klepetali, se smejai, čudili in t'ršica
Sonja (Sonja Kljun -razredničarka op.p.) je
morala kar krepko s palico zamahniti po
starem katedru, da smo se umirili. Razredničarka nam je misli usmerila v tista leta,
ko smo prepisovali, prišepetovali, nagajali in
tudi kaj ušpičili. Nasmejali smo se ob posebnih literarnih »cvetkah« v naših spisih,
ki jih spomin nikoli ne izbriše. Za slučaj, da
bi ponavljali poštevanko, pa so nam pridni
delavci šole izdelali leseno računalo s kroglicami.
Pisali smo tudi test na temo, kako se počutimo ponovno skupaj. Naj naštejem nekaj
misli:
V življenju doživljaš vzpone in
padce,vendar z dobro voljo in
močjo vse premagaš. Naloge nisem pisal nikoli doma,vse sem
prepisal v šoli od Katjuše in
Nevenke. Vesela sem,da pripadam
tej generaciji. Prvi stik s šolo
vsako jutro: pionirji, mirno:za
domovino – s Titom naprej! Pre-

spala sem noč in 50 jih je že
mimo. Sočutje in ljubezen sta
temelj sreče. Vesel sem srečanja z učiteljico in sošolci. Za
potrebo bi bil bolj priden! Smo
v letih, ko začneš razmišljati o življenju, o vsem lepem
in vsem težkem,kar smo preživeli. Vesela in srečna sem,da
smo se zbrali in si tako prisrčno segli v roke. HVALA! Naj
sreča,ki jo doživljamo,nikoli
ne mine! Kosa že poje hajd na
goro,hajd na zeleno goro. Minulo delo. Čez hribe doline naj
ptička zleti,naj tebi pozdrav
izroči. Življenje je sestavljeno iz trenutkov in če znamo
iz njih izluščiti najlepše,se
imamo tako lepo kot ta skupni
trenutek. Bila je pozna jesen.V
jasni noči sva si ogledovala
zvezde in se ljubila v soju mesečine!
Življenje je lepo, če ga živiš.

Ob zaključku učne ure so nas počastili še s
»slovenskim zajtrkom«, kajti pouk se začne
z zajtrkom in bil je 15. november, ko so v
vseh šolah in vrtcih zajtrkovali »po slovensko«.
Naša razredničarka nam je pripravila še presenečenje in vsakemu podarila svinčnik in
lično okrašen kozarček medu z orehi.
Po dveurnem zbiranju, pozdravljanju, klepetanju in smejanju in po učni uri smo naše
prijetno druženje nadaljevali na F'rlanovi
kmetiji na Vogrskem. Spomini so se kar nizali in spregledali nismo nobenega učitelja
ali učiteljice. S posebnim poudarkom smo
se spomnili tudi ravnatelja Čertaliča. Začeli smo ob treh popoldan in razšli smo se
ob polnoči, nekateri so nadaljevali ... Bilo je
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SREČNO 2014

Želje naj segajo do zvezd zato,
da bi pristali na luni . (Lukšičeva)

Naj nikoli več ne slišimo za krizo kakršnokoli!
Naj bodo vsi okrog nas prijazni: najbližji sorodniki, prijatelji, sosedi, politiki,
bančniki, učitelji, znanstveniki, sodniki,
zdravniki in vsi, ki jih slučajno srečamo.
Naj bo leto 2014 leto brez želja, ker
bodo vse že izpolnjene!
Katjuša Žigon

tako lepo, zabavno, zanimivo in na trenutke
tudi ganljivo, da bomo srečanje ponovili čez
pet let. Škoda izgubljene priložnosti, ko se
ne družimo in uživamo v spominih, ko smo
bili srečni. Ne pozabite!
 Katjuša Žigon
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Umbrija in njene lepote
Znano je, da so upokojenci iz Bukovice in Volčje Drage pravi vandrovčki.

Letos so se namenili na dvodnevni izlet v
Umbrijo. Zakaj pa ne, sem si dejal, in se pridružil izletnikom. Naše potovanje je že takoj
ob začetku spremljalo slabo vreme in dež.
Na pot smo se odpravili zgodaj zjutraj. Vožnja vedno klasična mimo Benetk …
Naš prvi postanek je bil v mestu Gubbio, imenovanem tudi » umbrijska Siena«. To je staro
slikovito mestece, ki ima v strmem bregu z
opeko pozidane hiše. Staro mestno jedro je
bogato s cerkvami in z zvonikom iz 14. stoletja, ki je danes muzej.
V Perugii, ki je glavno mesto pokrajine Umbrija, smo si ogledali sedež čokoladne tovarne Perugina in manjšega muzeja čokolade,
kjer je glavni as čokoladni bombon Bacio.
Po sladkanju smo krenili v Perugio, kjer smo
občudovali slovito Fontano Maggiore, gotsko
stolnico in palačo dei Priori. Po ogledu smo
se namestili v hotelu v samem srcu Umbrije.
Naslednji dan smo po zajtrku obiskali idilično mestece Spoleto, ki velja za eno najlepših
mest v Umbriji. Ogledali smo si staro mestno
jedro in že smo imeli naslednji postanek v

naravnem parku La cascata delle Marmore
(slapovi Marmore). To so najvišji umetno narejeni evropski slapovi, ki so jih ustvarili že
Rimljani. Po ogledu le-teh, smo nadaljevali
vožnjo v Orvieto, ki je na samem vulkanskem
griču, od tu pa je bil prekrasen razgled po

dolini. Ogledali smo si eno najlepših gotskih
katedral v Italiji ter se sprehodili po simpatičnih uličicah.
Poslovili smo se od čudovite Umbrije in pot
nadaljevali proti domu. Povsod je lepo, a najlepše je doma. Slovenija, od kod lepote tvoje?
 Tekst in foto: Roland Tischer

Upokojeci iz Renč na Martinovo soboto na
izletu v Furlanijo in Goriška brda
Upokojenci iz Renč smo svoj zadnji
izlet v letošnjem letu organizirali
prav na Martinovo soboto.
V oblačnem jutru smo se odpeljali proti Čedadu. Mesto ob Nadiži, ki ga je ustanovil Julij
Cezar leta 80 pred našim štetjem, je kasneje
postalo glavno mesto langobardskih vojvodstev in še kasneje sedež oglejskega patriarha.
Ostanke vseh teh obdobij smo spoznali med
sprehodom po mestu. Na razvoj mesta sta kasneje vplivali trgovina med hribovitim svetom

Soške doline in ravninskim svetom Furlanije.
Vožnjo smo nadaljevali v kraj Spilinbergo, kjer
deluje svetovno znana šola mozaikov. V šolskih učilnicah smo spoznali orodja, materiale
in tehniko za izdelavo mozaikov. Stene učilnic
in hodnikov krasijo izdelki učencev, za katere
bi lahko rekli, da so pravi umetniki, njihovi
izdelki pa umetnine. Po kratkem sprehodu po
starem delu mesta smo pot nadaljevali proti
kraju San Daniele, ki je znan po proizvodnji
pršutov. Ogledali smo si proizvodnjo in spoznali vse postopke obdelave, ki so potrebni za
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nastanek te specialitete. Ker smo bili po pokušini pršuta žejni, smo se ustavili na kmetiji
sredi vinogradov pri kraju Codroipo. Tu sta
vinogradništvo in vinarstvo že stoletna tradicija. Ogledali smo si vinsko klet in polnilnico
te žlahtne kapljice. Na kmetiji je razstavljenih
tudi veliko različnih starih predmetov, ki so
prava paša za oči. Po degustaciji furlanskih vin
smo se odpeljali v Goriška brda. Na gradu Dobrovo smo nazdravili z mladim briškim vinom
in dan zaključili veselo razpoloženi ob dobri
večerji in glasbi.
 Tekst in foto: Anka Vrtovec

•

iz občine •

Renški zidarji
V Društvu za kulturo, turizem in
razvoj Renče smo ponovno obudili idejo o raziskovanju zgodovine
renških zidarjev.
Vsi vemo, da so Renče znan zidarski kraj, o
zgodovini zidarske obrti v Renčah je že veliko znanega, delno tudi že zbranega in objavljenega. Mnogi med nami pa še hranimo
(po skrivnih kotičkih naših kleti in podstrešij) različne predmete, slike, risbe, povezane
z renškimi zidarji. Mnogi poznamo zgodbe,
dogodivščine, anekdote renških mojstrov.
Do sedaj zbrano gradivo bi radi dopolnili še
s posameznimi življenjskimi zgodbami in
slikami. Zato vas vabimo k sodelovanju in
pomoči pri zbiranju gradiva.

V današnji izdaji Občinskega lista so v prilogi kot primer objavljene slike renških zidarjev, ki so delali v Švici. A poti renških

zidarjev niso vodile samo v Švico, temveč
tudi po drugih državah sedanje Evrope oz.
republikah bivše Jugoslavije. Zgodovino na-

ših prednikov bi radi zabeležili v čim širšem
obsegu. Zato naprošamo bralce Občinskega
lista, da v primeru, če na omenjenih slikah
spoznajo svojega sorodnika ali znanca, le-to sporočijo. Veseli bi bili tudi življenjskih
zgodb vaših sorodnikov, ki so kot zidarji delali na drugih gradbiščih po Evropi.
Po končanem zbiranju gradiva bomo zastavljeno nalogo zaključili s stalno razstavo in
izdajo knjige, ki naj bi bila v spomin našim
prednikom - za naše potomce.
Prosimo, da za vaša cenjena sporočila pokličete eno izmed danih telefonskih številk:
• 041/503-166 (Franko Arčon)
• 031/594-780 (Jani Martinuč)
• 040/249-707 (Marjan Mozetič)
• 041/535-486 (Stazica Zorn)
Upamo na vaše sodelovanje.
 Stazica Zorn
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče
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Jesenski utrinki iz Hiše pravih srečanj Renče

Zelemenjava-MENJAVA

Vse o gobah, jih poznamo?

Najprej kronološko zaporedje dogodkov, projektov, ki smo jih uspešno izpeljali poleg rednih, utečenih
tedenskih dejavnosti:

• 1. oktobra nastop medgeneracijske skupine
z igrico Volk in sedem kozličkov na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani
• Projekt SIMBIOZA od 21. do 25. oktobra
• Ciklus delavnic: Tehnike za urjenje in krepitev spomina, od 10. oktobra do 7. novembra
• Predavanje dr. Vojka Kavčiča: Kako upočasniti umsko staranje, 11. novembra
• 11. septembra, 14. oktobra in 18. novembra
predavanja in kulinarične delavnice z Marijo Merljak
• Ciklus štirih delavnic na temo Divja hrana,
od 22. oktobra do 12. novembra
• Čarovniška delavnica za otroke, 29. oktobra
• »Zelemenjava« 16. novembra
Naša medgeneracijska dramska skupina,

Gospa Merljak med nami

Menjam semena za potonike

dr. Kavčič navdušil

Razlaga, sprašuje

rojena že v lanskem poletnem živ žavu, je bila
letos povabljena na odprti oder Festivala za 3.
življenjsko obdobje. Tako smo mnogim obiskovalcem prikazali dosežke prijateljevanja
najmlajših s starejšimi v naši občini. Več v prispevku Edija Prošta.
Projekt SIMBIOZA je pritegnil k sodelovanju sedem prostovoljcev (večina mladih ) in
kar 13 starejših, s trdno voljo, da bodo naredili prve korake v svet spoznavanja in uporabe sodobnih načinov komunikacije oziroma
nadgradili pridobljena znanja in veščine. Dosegli smo več, kot smo pričakovali vsak zase,
saj smo se vsi skupaj ob koncu tedna zavezali,
da sodelovanje ohranimo in nadgradimo z
učenjem v parih v skladu s potrebami starejših. Več preberite v prispevku Ivane Leban, naše nove prostovoljke iz Nove Gorice,
ki ta čas že vodi novo dejavnost v Hiši: krožek
obnovitvene angleščine.
Na štirih zaporednih srečanjih je predavateljica Vanja JUS, strokovna sodelavka zavoda

Priporočam

Čarovniški klobuki
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / December 2013
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Univerzum Minerva, predstavila program
Trening spomina po programu MemoHELP. 15 udeležencev je na zanimiv in slikovit
način prepričala, da ima vsakdo od nas dober
spomin, ki pa ga je mogoče z možgansko
telovadbo in uporabo različnih preprostih
tehnik še izboljšati. Spoznali smo vpliv različnih okoliščin in dejavnikov na pomnjenje,
nekaj načinov, kako uvajamo novosti v vsakodnevno rutino in s tem spodbujamo nastajanje novih povezav v možganih. Pa o živilih, ki
krepijo možgane, o pomenu gibanja, zlasti hitre hoje…Veliko smo vadili, ponavljali, utrjevali pridobljeno in ob koncu preverili teoretično znanje in spretnosti. Vsi »smo izdelali«
in si zaslužili lepo spričevalo. Ker je bilo naše
učenje zabavno in koristno, se bomo še srečevali. Prijazno vabimo, da se nam pridružite!
V sodelovanju z društvom GO-spominčica
smo organizirali »Alzheimer caffe«. Gost srečanja je bil dr. Vojko Kavčič, sodelavec ameriškega inštituta za preučevanje kognitivnih
procesov. Teme: umsko staranje, delovanje

•

iz krajevnih skupnosti •

Neustrašni

Ples nepoznanih

Najprej teorija

Imamo dober spomin

možganov, »umovadba«, rezultati raziskav.
Spregovoril je o umskih sposobnostih v posameznem življenjskem ciklusu in nas starejše
udeležence opozoril na zakladnico znanja in
izkušenj, ki jih imamo v primerjavi z mladimi,
ter prepričal z izsledki raziskav. Da »umovadba« zanesljivo upočasni oziroma zmanjša
upad umskih sposobnosti, da je vedno (tudi
v starosti) možno izboljšati spomin, pozornost, koncentracijo. In da so nam vsem na
voljo izbira primerne hrane, telesna aktivnost
pa tudi raznovrstni programi za urjenje možganov.
Strokovnjakinjo za zdravo prehrano Marijo
Merljak smo gostili trikrat. Prvič je predstavila pomen uravnotežene izbire živil za doseganje ravnovesja v telesu. Drugo srečanje je bilo
usmerjeno na hrano za zdravo in mlado srce,
tretje pa izboru živil in pripravi obrokov, ki
krepijo delovanje možganov in omogočajo izboljšanje psihičnih procesov. Spoznali smo
pogled inženirke živilske tehnologije na izbor,
kombinacijo in pripravo obrokov, pa o tem,
kje je zakladnica vitaminov, mineralov, kako
je modro uporabljati različne maščobe, kakšen pomen imajo in kakšne darove prinašajo
na naš krožnik barve sadja, zelenjave. In seveda smo po njenih receptih pripravili ter
poskusili zdrave, hitro pripravljene obroke.
Bi poskusili fižolov namaz, ribji namaz, ječmenovo solato, medena jabolka z lešnikovim
nadevom? Napovedujemo kulinarične delavnice v Hiši; vabimo mojstre priprave zdravih
obrokov; to bo priložnost, da podelimo svoje
skrivnosti in obogatimo jedilnike.

Dobro obiskane so bile tudi delavnice DIVJA
HRANA, ki so jih pripravili in izpeljali sodelavci Ljudske univerze Nova Gorica. Na prvem srečanju smo spoznali piramido zdrave
prehrane in pomen vsakodnevnega uravnoteženega izbora živil iz posameznih petih skupin ter priporočenih količinah-enotah. Pregledali smo seznam in nevarnost škodljivih in
manj škodljivih dodatkov k živilom, ki jih kupujemo, ter pomen oznak z E-ji. Na drugem
srečanju smo spoznavali blagodejne zdravilne
učinke učinkovine rastlin in pripravljali čajne napitke, dobili napotke za pripravo zeliščnih sirupov, likerjev žganja in vina. Na

za dobrodošlico na lepo urejeni mizi. Četrto
srečanje je bilo gobarsko obarvano: užitne
in strupene gobe, rastišča, nabiranje, uporaba
gob v kulinariki.
Na novembrski renški ZELEMENJAVI je
skupina navdušencev izmenjavala domača semena, shranke iz domače shrambe, posušena
in sveža zelišča, trajnice, kakije. Na burji smo
se pogreli s čajem iz svežega šipka, poskusili
čarobne marmelade iz paradižnika, korenja,
jabolk in fig z dodatkom rožičev. Bila je še ena
priložnost za pogovor, druženje in spoznavanje ljudi s podobnimi interesi.
Z otroki smo ustvarjali in se zabavali v čarovniški delavnici v času krompirjevih počitnic.
Izdelovali smo čarovniške klobuke, si odeli čarovniška ogrinjala in zaplesali po koreografiji
Amele Talić. Razigrani in upehani smo popili
čarobni napitek z gumijastimi, a sladkimi črvički in pojedli mušnico (iz jajčka in paradižnika). Kdaj pridemo jutri, so nas spraševali
otroci, ko so odhajali domov.
Hvala vsem, ki ste nam Hišo obarvali s svojo
prisotnostjo, s svojo naklonjenostjo. Še posebej hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem.

Priprava in pokušinja divje hrane

tretjem srečanju je mentorica demonstrirala
pripravo jedi iz divje hrane. Poskusili smo
koprivno juho, špagete s čemaževim pestom,
biskvitno pecivo z meto in sivko… Nekaj
dobrot s skuto in ajdovo moko smo dobili
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Hiša je odprta vsak delovni dan med 8. in 16.
uro. Sprejela vas bo naša sodelavka Martina
Pavlin-Pavletič. Lahko nam pišete na e-mail:
hisarence@gmail.com ali pokličete na tel.št.:
05 99 55 292 ali 041 287 806.
 Zmaga Prošt
Foto: Zmaga in Edi Prošt
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Renški kozlički v Cankarjevem domu

Uspelo nam je

Renški poletni živ žav v Hiši pravih
srečanj smo, kakor smo že poročali,
ustvarjali otroci, starši in prostovoljci vseh starosti .
Bilo je pestro in igrivo poletje, tudi zelo
ustvarjalno. Otroci so se posebej zabavali
in izkazali pri dramatizaciji znanih pravljic.
Zlasti jim je bila pri srcu zgodba o Volku in
sedmih kozličkih. Porazdelili so si vloge:
volk, mama koza in kozliči. Izdelali so si
kapice z rožički, si nadeli neobičajna imena,
pripravili »kamenje - mehke igrače« za razparani trebuh pogoltnega volka, izdelali staro stensko uro, poslikali vodnjak … Kot Ko-

Prijazno druženje

zlički z volkom so 1.
oktobra nastopili v
Cankarjevem domu
v Ljubljani v kulturnem programu
Festivala za tretje
življenjsko obdobje.
Za nagrado so obiskali še živalski vrt
in pobožali naježenega ježka, nekateri
so si okrog vratu nadeli kar kraljevskega Čakamo na nastop
pitona.
Vsi sodelujoči smo ponosni na uspešno
predstavo medgeneracijske skupine iz Renč

v slovenskem osrednjem kulturnem hramu.
 Edi Prošt, foto Zmaga Prošt

Simbioza 2013 : naprej s časom – računalnik je
moj prijatelj

Hiša pravih srečanj, pod okriljem Društva
upokojencev Renče, je v tem projektu sodelovala že drugo leto in tudi letos se je projekt zaključil uspešno.
Tečajnikov, starejših ljudi, je bilo dvakrat

več kot je bilo razpisanih mest, prav tako
se je v delavnice vključilo veliko število prostovoljcev. Dopoldan in popoldan je bilo
običajno toliko prostovoljcev, kot je bilo
tečajnikov ali vsaj en prostovoljec na dva
tečajnika. Na takšen način se je lahko vsak
prostovoljec dovolj posvetil tečajniku in je
bilo delo skoraj individualno usmerjeno.
To je zelo dober način dela, še posebej se
izkaže za uspešnega pri sodelovanju s starejšimi osebami, ki se težko prilagajajo na hiter
in neoseben način dela.
Delavnice so potekale v dobrem, domačem
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Od 21. do 25. oktobra je potekal
teden Simbiozinih delavnic računalništva. Delavnice so bile organizirane po celi Sloveniji na različnih
lokacijah, preko društev in javnih
ustanov, ki so se vključile v projekt.

vzdušnju in prijetnem okolju, velikokrat
ob skodelici kave ali toplega čaja, v pričakovanju mrzlih zimskih dni. Simbiozin načrt
je vključeval: spoznavanje osnov račnalništva, interneta, elektronske pošte, družabnih
omrežij ter pametnih telefonov in tablic.
Skoraj vsak tečajnik je s seboj prinesel svoj
prenosni računalnik in skupaj smo odkrivali svet računalništva. Tisti, ki so sodelovali že prejšnje leto, so obnovili znanje in
naredili nekaj korakov več, z ostalimi smo
se učili prvih korakov. Osvojili smo osnove dela z datotekami in Wordom, posvetili

•

smo se “googlanju”, delu z orodji za urejanje
fotografij in posledično se naučili, kako te
fotografije poslati.To je vedno dobrodošlo,
saj danes, z digitalno tehnologijo, vse poteka prek interneta in računalnikov. Svoje
posnetke in fotografije z dopusta, počitnic,
izletov, lahko pošlješ vsem, ki si jih želijo, pa
še pošiljanje je hitrejše in učinkovitejše kot
nekdaj s filmi in razvijanjem. Iste fotografije
lahko tud “postaš” na enega izmed dužabnih
omrežij in jih enostavno ter na zabaven način deliš s svojimi prijatelji in družino.

iz krajevnih skupnosti •

Mnogi od nas imajo družino, prijatelje in
znance, s katerimi težko ali redkeje pridejo
v stik, ker mogoče živijo na drugem koncu
Slovenije ali celo na drugem koncu sveta.
V tem primeru so dobrodošla družabna
omrežja in programi za vzpostavljanje stikov, zato smo se preizkusili z nekaterimi tečajniki tudi v video klicih in “chatu”. Preko
Skypa ali Gmaila smo se poklicali na video
klic in si povedali nekaj lepih besed preko
“Google Talk-a ali Hangouts”.
Za zaključek bi rada povedala, da so bile

delavnice tako zabavne in povezujoče, da
smo se “učenci” in “učitelji” - prostovoljci
dogovorili, da se bomo še sestajali in skupaj učili v Hiši pravih srečanj. Da bomo
lahko sledili času, se še bolje spoznali in
utrjevali naše prijateljstvo.
 Ivana LEBAN, prostovoljka
Foto: Zmaga Prošt

Modrovijolični odtenki sivke - drugič
Vrle slikarke sekcije Društva za
kuluro, turizem in razvoj Renč so
svojo zgodbo o dišeči sivki 21.oktobra prenesle s Krasa v Štarancan,
v pobrateno občino ob morju blizu
Tržiča v Italiji.
Tako so se vonji po slanem morju in dišečih
pinjah pomešali z opojnim vonjem sivke in
na stenah večnamenske dvorane v občinski
stavbi je nastala kompozicija prelepih slik
slikark amaterk. Spet so svoje ustvarjanje
popestrile z lepimi oblačili iz Manetovih
časov v barvi sivke, z lepo pesnitvijo Ide in
zapele so kot slavčki v zgodnji pomladi ob
spremljavi spretnega harmonikarja Nejca.
V občinski stavbi so ustvarile veselo in hkrati vzdušje polno pozitivnih misli in dogajanja. Zapis sem začela z besedo »vrle«, kar
poudarja vso enkratno ustvarjalnost in talente naših umetnic: so slikarke, so pevke, so
pekarice in so plesalke. V dvorani občinske
stavbe v Štaranzanu so zaplesale, kar se prej
ni nikoli zgodilo, kajti delo politikov in občinskih uslužbencev je sila resno.
Niso plesale same ob znanih zvokih Nejčeve
harmonike, plesali so tudi prav vsi gostitelji.
Riccardo Marchesan, predstavnik občine,

pa je brez predhodnih namigovanj poudaril, da so slike tako lepe, da prav dišijo. To
je bil prav gotovo najiskrenejši kompliment.
Annamaria, kot gostiteljica, je svojo nalogo
odlično opravila.
Vračali smo se z avtobusom ob prijetnih
zvokih harmonike in ubranem petju slikark
in ljubiteljev umetnosti. Pot iz Štarancana
do Renč je bila prekratka za vsa nakopičena
čustva.
To se zgodi takrat, ko srce prepeva in pridne
roke ustvarjajo, kar oči odstirajo.

 Katjuša Žigon

Vsem nam želim, da bi tudi za najbolj
temnimi oblaki znali poiskati sonce.
Alenka Gregorič
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Podajmo si roke
V nedeljo, 24. novembra, je v Renčah potekalo tradicionalno novoletno srečanje članov Društva upokojencev iz Renč pod naslovom
»Podajmo si roke«.
Prijeten kulturni program so pripravli učenci Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
iz Renč pod skrbnim vodstvom mentoric
Marte, Tanje in Nataše, ki znajo iz mladih
otroških grl iztisniti zvoke, ki božajo ušesa in dušo. Učenci pa so o starih navadah in
običajih tako suvereno nastopali, da jim ni
bilo potrebno šepetanje, niti čitanje. To so

Radi se srečamo

bili ustvarjalci knjige Življenje ljudi skozi
letne čase, ki je prejela letos tretjo nagrado
na mednarodnem natečaju v Avstriji. Razveselil nas je tudi Maks Martinuč, ki nam je
zelo lepo zaigral venček narodnih na svoji
harmoniki. Fant ima talent in prav gotovo
ga bomo še večkrat slišali igrati na odru.
Predsednica društva Zmaga Prošt je v svojem pozdravnem nagovoru naštela številne
aktivnosti društva in Hiše pravih srečanj v
letu 2013. Tudi leto 2014 ne bo nič manj
obsežno, če le bo dovolj posluha pri vseh
tistih, ki odločajo o delitvi javnih sredstev.
Prisotne je pozdravil tudi predsednik Krajevne skupnosti Renče Borut Zorn in zaželel

vsem dobre kondicije še naprej.
Za obilo smeha in dobre volje je poskrbela
gospa Strojanova, ki je napovedovala srečo
in z obiskovalci poklepetala na njej pristen
način. Napovedala je tudi, da so prešli s kokoši na prašiče in sedaj pazite na svoje hleve!
Nejc Vrtovec je poskrbel za glasbo in petje;
vzdušje je bilo resnično sproščeno in veselo.
To so nas prepričali zadovoljni obrazi ob odhodu domov.
Tako bi se radi počutili večkrat naslednje
leto.
 Katjuša Žigon
Foto: Edi Prošt

Sporočila najmlajših

Tradicionalni spominski pohod Mohorini –
Trstelj 20. oktobra 2013

Pohodniki so do Trstelja premagali okrog
600 m višinske razlike in se pridružili drugim udeležencem. Vmes so se ustavili pri
spominskem obeležju na Latnikih nedaleč
od zadnjih hiš pri Mohorinih, kjer so položili cvetje in se poklonili padlemu junaku
Juriju, ki je padel na tem mestu 28. oktobra
leta 1942.
Kot je znano, je kraška partizanska četa zrasla iz manjše sabotažne skupine konec leta
1941do pomembne enote okrog 40 borcev
oktobra 1942 in je bila vključena v Gregorčičev bataljon, formiran avgusta 1942. Po-

veljeval ji je sposoben komandant, kasnejši
heroj, Kraševec Anton Šibelja-Stjenka.
S svojimi akcijami je opozarjala fašistični
režim, da ni tako trden, kot jev tistem času
dajal vtis in ga s terorjem hotel ohranjati
Zato so policijske in vojaške enote organizirale veliko hajko prav na dan največjega fašističnega praznika – pohoda na Rim. S silno
premočjo so hoteli najti in uničiti upornike.
Vendar pa so partizani, ki so bili doma s
Krasa in Vipavskih vasi dobro poznali teren
in od terencev dobivali podatke o premikih
sovražnikovih enot. Zato so se uspešno izogibali spopadom s premočnimi nasprotniki.
Skupina sedmih borcev, ki je taborila v Fučevi meji nad Latniki, se je znašla pritisnjena
od zahoda in vzhoda in je hitela proti skrivališču v kaverni iz prve svetovne vojne nad
Preglji. Jurij, ki je soborce težko dohajal, ker
je bil invalid, se je prikril za vinogradniškim
zidom in pričakal nastopajočega sovražnika
s streli iz puške. Padel je pod navzkrižnim
ognjem in tako rešil tovariše, kajti Italijani
so s pregonom končali in slavili ter se potem
brezsramno znašali nad padlim partizanom.
Prireditev na Trstelju, ob Stjenkovi koči, je
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Že sedmo leto zapored sta priredili osnovni organizaciji Zveze borce
v za vrednote NOB iz Vrtojbe in
Renč pohod v počastitev padlega
partizana iz Vrtojbe Emila Bizjaka-Jurija in vseh borcev prve Kraške
čete od Mohorinov do Trstelja po
znani partizanski in pohodniški
poti.

bila posvečena Kraški četi, partizanski borbi
in pomenu pravega vrednotenja tega dejanja, ki mu ni para v slovenski narodni zgodovini. Govorila je predstavnica Območnega združenja za vrednote NOB, domačinka
Katjuša Žigon, ki je spomnila, da se moramo
tudi danes vzgledovati pri vrednotah NOB v
borbi proti zlu, ki je nastalo iz najbolj gnusne človeške hudobije in egoizma. Pohvalila
je potezo patra Knausa, ki je z mašo in žegnom počastil padle partizane, pripomnila
pa je, da bi bilo prav, da bi Cerkev počastila
tudi rdečo zvezdo, pod katero so se borili
verniki in ateisti. To bi bila pot k spravi, če
že ne sprava sama.
Mešana delegacija predstavnikov zveze borcev iz Vrtojbe in Renč je položila venec ob
plošči borcem Kraške čete in heroja Stjenke.
Pevski zbor iz Šempetra je popestril prireditev s čudovitimi priredbami partizanskih
pesmi. Ob dolgem in prisrčnem druženju in
okusnem prigrizku se je pesem udeležencev
še dolgo razlegala s Trstelja, ki je bil mnogokrat partizansko zatočišče.
 Miran Pahor

•
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Inovator Gregorič spet nagrajen

Nemirni, ustvarjalni duh Ivana
Gregoriča, inovatorja z Vogrskega,
je zmeraj v gibanju. Pred dvema letoma je za svoj samohodni stroj za
vrtna opravila prejel vrsto najvišjih
priznanj po celem svetu.
Že takrat si je zadal nalogo, da bo stroj še
izpopolnil, tako da bo še bolj funkcionalen,
in ga tako približal uporabnikom. Letos je
to namero uresničil in po skoraj dveh letih
trdega dela predstavil izpopolnjeno razli-

čico samohodnega stroja za več kot deset
različnih vrtnih opravil. Stroj je sedaj še
bolj gibljiv in vodljiv ter se prilagaja terenu
do 60 stopinj naklona. Njegova velika odlika je tudi v tem, da fizično zelo razbremeni
upravljalca, poleg tega pa ga zlahka zložimo
in položimo v prtljažnik avtomobila. S tako
izpopolnjim strojem se je predstavil na letošnji mednarodni razstavi ARCA v Zagrebu
in prejel glavno nagrado, ki jo podeljujejo
hrvaški doktorji znanosti. Obiskovalci so
»kraljico parkov« sprejeli z navdušenjem in
stroj poimenovali kar v vesoljsko ladjo. Poleg razstave v Zagrebu je svoj izum predsta-

vil tudi v Varšavi in Svetopolu (Ukrajina) na
podobnih mednarodnih prireditvah in na
obeh prejel najvišje priznanje, zlato medaljo.
Iskrene čestitke tudi v našem imenu.
Seveda bi taki napravi postavili piko na i s
tem, da bi prišla v roke širšemu krogu uporabnikov. Žal je v teh neprijaznih časih težko
dobiti vlagatelja, ki bi bil pripravljen zagnati
proizvodnjo in trženje. K sreči je Ivan take
vrste človek, ki kljub tem tegobam ne bo izgubil ustvarjalnega elana in bo udejanil še
marsikatero idejo.
 Boris Arčon

Trinajstkrat hura za Vogrsko!
Poletje se je že začelo prevešati v
jesen, jutranje meglice so začele naznanjati, da je poletnih počitnic konec. V šoli se bodo ponovno slišali
glasen smeh in vrišč otrok, ki željni
znanja prestopajo prag šole.
Ponedeljek, 2. septembra, je bil za šolarje
in učiteljice na POŠ Vogrsko čisto poseben

dan. Medse smo sprejeli kar trinajst vedoželjnih prvošolcev, ki so jih spremljali ponosni starši. Vse skupaj sta pozdravila ravnateljica šole, gospa Slavica Bragato in župan
, gospod Aleš Bucik. Dobrodošlico jim je
izrekla tudi gospa Vladka Gal Janeš, višja
svetovalka za družbene dejavnosti.
Na Vogrskem imamo tako v dveh kombiniranih oddelkih 30 otrok, ki poleg pouka
obiskujejo še različne dejavnosti: krožek ita-

lijanskega in angleškega jezika, plesne vaje,
pevski zbor, planinski krožek, zdrav življenjski slog, pa še kaj bi se našlo.
V življenju ni vedno vse lahko, a s trudom in
vztrajnostjo nam uspeva, da so dnevi pri nas
vsak dan sončni.
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Tabor preživetja Renče 2013

Učenci osnovne šole Renče so se
za vikend od 14. do 16. junija spremenili v tabornike. Po kosilu in
predstavitvi policije, kaj lahko sami
naredimo v primeru vloma, so se
peš podali na Kremance, kjer so še
isti dan postavili šotore in zakurili
taborni ogenj. Dogodek sta organizirali CZ Renče-Vogrsko in naša
šola, tema pa je bila preživetje v naravi.
Tabor se je začel z zborom učencev, kjer so
izvedeli vse o pravilih tabora in dejavnostih,
ki jih čakajo v naslednjih dneh. Potem so postavili šotore, kjer so se nekateri tako zapletali
z vrvicami in zadrgami, da brez pomoči odraslih ni šlo. Drugič bo zagotovo bolje!
In sledilo je delo, veliko dela za tabornike in
njihove spremljevalce. Taborniki so bili namreč ves čas pod budnim nadzorom učiteljev
in pripadnikov Civilne zaščite Renče-Vogrsko. Dejavnosti pa je bilo toliko, da jih je težko našteti. Res jim ni bilo dolgčas.
Tri delavnice so vodili pustolovci iz društva
Karantanija Adventure, ki so učencem predstavili pravilno rabo plezalnih pasov, kako se
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v naravi izdela preprosta bivališča ter kako z
uporabo naravnih materialov zakuriti ogenj.
Domači čebelarji pa so predstavili delo čebelarja, izdelke iz medu in voska. Seveda so
taborniki ob tem z velikim veseljem zajemali
in lizali sladke žlice medu.
Sledilo je presenečenje, saj so na tabor prišli
samuraji – kasneje se je izkazalo, da so to člani Karate društva, ki so tabornike dodobra
razgibali in pokazali, kaj pomeni stroga disciplina, saj so morali v strumni vrsti, v popolni tišini, na stroge ukaze izvajati gibe, ki jim
bodo v življenju nekoč morda prišli prav.
Sledila je zaslužena večerja, po njej pa astronomski večer in seveda druženje ob tabornem ognju. Po zabavnem dnevu je sledil čas
za spanje in težko pričakovana nočna straža,
ki je nekatere navdajala s strahom, nekaterim
pa postavila pravi izziv. Ja, taborniki stražarji,
so bili naslednje jutro na daleč prepoznavni,
saj so imeli na obrazu zarisane globoke podočnjake.
S taborniki so se ves čas prijazno ukvarjali
konjeniki, ki so jim predstavili, kako pravilno
skrbeti za konje, in jih neumorno razvajali z
vožnjo s kočijo ter jih naučili jahati konje. Ja,
vsak tabornik je naredil tudi življenjski po-
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snetek za družinski album: tabornik na konju, skupaj z vodnikom.
Med delavnicami sta bili tudi šivanje, v kateri so si tabornice pod vodstvom mentorice
same izdelale predpasnik (beri: mentorica je
imela zelo veliko dela), in izdelava hotela za
male živali. Sledilo je kosilo, po tem pa lov na
lisico. Lov na lisico ja posebna igra, pri kateri
se igralci razporedijo v skupine. Skupina na
začetku dobi delna navodila za orientacijo
na terenu daleč okoli tabora, del navodil pa si
mora poiskati z reševanjem nalog na poti. Seveda je hitrost premikanja in reševanja nalog
pomembna, saj zmaga skupina, ki pride prva
z vsemi člani skupine nazaj v tabor. Igra je
super, čeprav so nekateri verjetno v lastnem
potu izgubili tudi kakšen kilogram!

•

šola •

TR
2013

Utrujeni od poti in ponosni na premagano
pot so spoznali delo gozdarja in njegove pripomočke. Taborniki so kar strmeli v vsemogoče žage, klešče, verige… Če pa si natančno
pogledal po tabornicah, si lahko opazil, da so
vsemogočna orodja kakšno tudi uspavala…
Pod večer so spoznali, kako urijo reševalne
pse. Prijazni kužki so pokazali svoje spretnosti in tabornikom so tudi za nazaj vlili zaupanje in zadoščenje: če bi se v prejšnji igri Lovu
na lisico izgubili, bi jih tile občutljivi noski
zagotovo našli!
Da so taborniki pomembni, so pokazali pomembni obiski, saj jih je na taboru obiskal
župan s svojimi sodelavci. Taborniki so imeli
možnost preveriti, kako dobro igra odbojko
in kako se spozna na improvizacijo. Taborniške preizkušnje je dobro prestal, zato so taborniki sklenili, da ga bodo še povabili.
Zvečer je bilo tekmovanje v improvizaciji
(improliga), v katerem je zmagala predstava
z naslovom »SVINJA NA PODMORNICI«.
Nato so tabornike prevzeli lovci domačini in
jih v popolni temi vodili po skrivnih lovskih
poteh – ni bilo enostavno, saj je bilo nekatere
tabornike tudi strah, ko so se nerodno spotikali ob kamnih in koreninah. A tudi tu je
sledil občutek zmage, ko so se taborniki z za-

Najbolj mi je bila všeč vožnja s kočijo.
TABORNICA
Meni je bilo vse všeč. Ampak psi pa še
posebej, saj so bili tako ljubki .
TABORNICA
Kruh je bil najboljši in zelo okusen .
TABORNIK
Če bi učiteljice namesto nas postavljale in pospravljale šotore , bi bilo boljše .
TABORNIK
Prvič v življenju sem jahala konja.
TABORNICA
Imeli smo odlične kuharje .
TABORNIK
Najboljši tabor doslej.
TABORNICA
Najbolj fajn je bilo na nočni straži .
TABORNIK
Rad bi več delal na terenu. Z vodo.
TABORNIK
Naj bo tabor večkrat v letu!
TABORNIK
Naj vojaki pridejo še drugo leto. Z
drugo temo!
TABORNIK
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dnjimi močmi vrnili v tabor in z zanimanjem
opazovali nočno nebo z velikimi teleskopi.
Naslednji dan je zagorel Kras in taborniki so
videli čisto ta pravo gasilsko in reševalno akcijo. Ko je bil ogenj pogašen in ko so reševalci
poskrbeli za vse ranjence, so člani ekipe prve
pomoči še tabornikom predali nekaj svojih
znanj, ki jih bodo rabili prav povsod: kako
uporabiti defibrilator, kako ponesrečenemu
motoristu sneti čelado …
Nazadnje smo iskali še ostanke min po Krasu
in se seznanjali z nevarnostmi, ki jih povzročajo neeksplodirani ostanki vojne.
V nedeljo so taborniki s svojimi spremljevalci
uspešno zaključili tabor, pospravili šotore in
po napornem pohodu utrujeni padli v objeme svojih staršev.
Taborniki se toplo zahvaljujemo vsem, ki so
prispevali delček k temu, da je bil tabor takšen, kot je bil. Lepo je bilo spoznavati nove
stvari in doživeti takšen konec tedna.
Hvala za še!
Taborniki: Z D R A V O!
Z D R A V O! Z D R A V O! Z D R A V O!
 LIA ČOTAR IN ANJA PETROVČIČ, tabornici
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Tradicionalni slovenski zajtrk

15. novembra smo na osnovni šoli
Lucijana Bratkoviča Bratuša tretje
leto zapored imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Zanj je značilno, da je
hrana, ki jo zaužijemo, domača ter
da jemo hrano, ki ima iz narave do
našega krožnika čim krajšo pot.
Sodelovali smo vsi učenci osnovne šole in
otroci iz vrtca. Iz domačih shramb smo prinesli domače marmelade in domač med.
Mnogo učencev je doma skupaj s starši spe-

klo približno petdeset kilogramov domačega
kruha, veliko ga je bilo pečenega celo v krušnih pečeh kot nekoč. Za poslastico pa smo
od doma prinesli še domača jabolka.
Vso domačo hrano smo razstavili v šolski jedilnici, da smo si učenci od vrtca pa do devetega razreda lahko ogledali domače dobrote.
Kasneje smo vso to hrano pri malici oz. zajtrku tudi pojedli.
Mislim, da bi bilo lepo, če bi projekt tradicionalnega slovenskega zajtrka lahko ponovili
večkrat v letu in se zavedali, da je domača

hrana veliko boljša in bolj zdrava od kupljene.
 Mateja Božič, 9.a
OŠ RENČE

Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Vogrsko

Vseslovenski projekt Tradicionalni
slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o
namenu in razlogih za samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo
hrane, pridelano v domačem okolju.
Otroci v šoli so ob začetku pouka zajtrkovali
črn kruh, med, maslo, mleko in jabolko –
vse domačega porekla.

Po malici pa smo odšli na obisk na Smodinovo kmetijo, kjer nas je prijazno sprejel
gospodar Tomaž Gregorič. Popeljal nas je
skozi svet pridelovanja in predelovanja jabolk, saj vemo, da je lastnik številnih nasadov jablan v našem okolju.
Ogledali smo si postopek prebiranja jabolk,
predelovanja jabolk v sok, ustekleničenja jabolčnega soka, shranjevanja jabolk v hladilnicah ter prodaje jabolk in ostalih domačih
proizvodov v njihovi trgovini. Spoznali smo
veliko novih in zanimivih stvari.
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Pred odhodom pa je pred nas postavil kar
nekaj zabojev različnih sort jabolk, ki so
omamno dišala. Ponujala so se v raznih barvah, od najbolj zelenih pa do najbolj rdečih,
z vsemi odtenki vmes. Prijazno nas je povabil, da si napolnimo žepe. Saj veste…pot
do šole je dolga in če vmes nastopi lakota, je
dobro, da ima človek nekaj za pod zob. In če
so to doma pridelana jabolka, je to še slajše.
 Katarina Tischer Gregorič

•

šola •

Preobrazba mam v gledališke igralke za
dobrodelno stvar

Še zmeraj odmeva vrhunsko izvedena gledališka predstava Muca
Copatarica, v kateri so se v čisto ta
prave igralke prelevile mame otrok
vrtca Renče.
Najpomembneje pa je to, da je edinstvena
preobrazba mam dosegla svoja dva glavna
namena: otroci so za praznični december
dobili nepozabno izkušnjo pristne gledališke predstave, s prostovoljnimi prispevki
pa je bil zbran zajeten kupček denarja, ki bo
namenjen prenovi otroških igral v Renčah.
Nekaj najlepših utrinkov Muce Copatarice si
oglejte v spodnji fotogaleriji.
 Engelbert Osojnik
Foto: Andi Pelegrini, Dorina Vončina Kodelja
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Ob tednu otroka na OŠ Vogrsko

Učenci in spremljevaci

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS),
ki temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga obeležujemo vsak prvi ponedeljek v oktobru.
Na letošnjem otroškem parlamentu so otroci izbrali temo Razmere v družbi. ZPM
Slovenije je sledila njihovi izbiri in je zato
za temo letošnjega tedna otroka določila
temo KAKO JE BITI OTROK V DANAŠNJI
DRUŽBI.
Na OŠ Vogrsko smo v tem tednu izvedli kar
nekaj dejavnosti, s katerimi smo omogočili
otrokom obilo zabave, druženja, smeha, poučnih in zanimivih aktivnosti.
Obiskal nas je policist, ki nas je podučil,
kako naj se obnašamo na cesti kot udeležen-

Malica in igra na travniku

ci v prometu, da bomo varni. Obnovili smo
prometna pravila in jih v praksi preizkusili
na krajšem sprehodu po vasi.
Ali smo si pravila dobro zapomnili, pa smo
preverili tudi na jesenskem pohodu. Vreme
je bilo ravno pravšnje za hojo in igro na travniku, ob sadovnjaku.
Pripravili smo likovno delavnico s slikanjem
na steklo. Obiskala nas je gospa likovnica
Kristina Vencelj. Otroci so ustvarjali v dveh
skupinah: mlajši z manj zahtevnim načinom
slikanja, in starejši z zahtevnejšim načinom
slikanja na steklo.
Dogajanje se je nadaljevalo tudi v sobotno
dopoldne, ko smo se odpravili na pohod
z dežniki po Šempetru, pod sloganom »Z
roko v roki po krožni poti«. Z dobrodelno
akcijo smo zbirali sredstva za šolski sklad
OŠ Šempeter.

Z roko v roki po krožni poti

Dejavnosti smo sklenili z ogledom gledališke predstave Ačih! v okviru polžkovega
abonmaja.
 mag. Katarina Tischer Gregorič

Skupina Čebele v trgatvi pri Terčičevih
V četrtek, 19.septembra, je bila
skupina Čebele iz vrtca Bukovica
povabljena na trgatev k Terčičevim
v Renče. Povabila smo bili zelo veseli, obvestili smo starše ter uredili
prevoz do Renč.
V vinogradu so nas pričakali vsi domači, ki
so ta dan pripravili posebej za nas. Vsi smo
prinesli s seboj škarjice in kotliček za trganje
grozdja. Pred začetkom smo se z otroki pogovorili o načinu trganja ter o nevarnostih.
Ko smo se vsi zbrali, smo se zapodili med
trte. Trgali smo črno grozdje in pridno polnili zaboje. Nekateri otroci so to prvič počeli. Ob zaključku so nas domači pogostili
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / December 2013

s sveže pečenimi
štručkami kruha in
sokom. Čakala nas
je še pot nazaj v vrtec s kombijem, kar
je bilo tudi posebno
doživetje. Preživeli
smo prijetno in poučno urico. Hvala
družini Terčič. V
veselje nam je sodelovanje s starši, saj
obogatijo dejavnosti
vrtca.
 Irena Zgonik in
Vesna Špacapan
Foto: Irena Zgonik
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Zaključek sezone za naše motokrosiste
Letošnjo sezono sta barve
domačega kluba A.B.C.
SPORT zastopala dva
tekmovalca. V kraljevem
razredu državnega prvenstva v motokorsu in na državnem cross country prvenstvu se je boril Martin
Podgornik ( KTM SXF
350 in KTM EXC 450),
v razredu MX 85 ccm pa
se je letos prvič preizkusil novinec v tem športu,
Erik Rovtar ( Yamaha YZ
85 ). Gre za 11-letnega
mladega voznika, ki definitivno predstavlja velik
potencial.
Slednji se je udeležil le nekaj
dirk, saj si je v letošnji sezoni le
nabiral izkušnje in se pripravljal
na prihajajočo sezono 2014, v
kateri bo, kot obljublja, v polni
pripravljenosti začel zares in poskušal poiskati svoje mesto pod
soncem slovenskega motokrosa
ter iztisniti iz sebe največ. Z nekaj treninga, veliko volje, ljubezni do tega športa in discipline
se lahko od njega veliko obeta v
prihajajočih letih.
Martin pravi, da je zadovoljen
s skupnim četrtim mestom na
izjemno konkurenčnih dirkah
državnega prvenstva, precej
razočaran pa je z uvrstitvijo na

že v prvem krogu s svojim motorjem vkopal v močnem blatu
ter tako izgubljal dragocene sekunde. Teoretično takrat zanj še
nič ne bi bilo izgubljeno, če mu
dveurna dirka ne bi postregla
z novim presenečenjem. Eden
izmed tekmovalcev je po nerodnem padcu zapeljal iz proge
in pretrgal linijo časomerilcev,
sledila je rdeča zastava in prekinitev dirke po 45-ih minutah.
Vsi upi so se v hipu razblinili,
saj mu je zmanjkala dobra ura
dirke, v kateri bi lahko marsikaj
nadoknadil in obdržal zasluženo skupno drugo mesto, a se je
žal moral sprijazniti s skupnim
četrtim mestom. Tudi tretje mesto mu je v tej isti dirki žal ušlo
za pičli dve točki, tekmovalci so
bili namreč točkovno izjemno
izenačeni, med njimi je bila po
ena točka razlike. Prvenstvo
cross country je tako na prvem
mestu zaključil večkratni državni prvak v motocrosu, Sašo
Kragelj. V državnem prvenstvu
motokrosa pa je letos slavil aktualni MX svetovni prvak Klemen Gerčar.

državnem cross country prvenstvu, za katerega pravi, da se ga
je držala ‚trdovratna smola‘. Že
na začetku sezone mu je zagodla smola. Na dirki v Ajdovščini
mu je po eni uri odlične vožnje
odpovedal motor, tekmovalec
je tako končal boj za dragocene
točke. Na zadnji dirki v Slovenj
Gradcu bi s korektno vožnjo
zlahka ohranil skupno drugo
mesto v prvenstvu, a se ga je
smola zopet oprijela. Izredno
slabo vreme in večdnevno deževje je prispevalo svoj davek
in povzročalo preglavice vsem
tekmovalcem. Podgornik je po
slabemu startu s padcem poskušal nadoknadit zamujeno, a se je

Sledi zaslužen premor. Motorji
so po končani sezoni postavljeni v kot in čakajo toplejše dni,
ko bodo naši fantje zopet sedli
nanje in začeli s pravimi treningi za prihajajočo sezono 2014.
29

Našima fantoma čestitamo za
dosežke in jima želimo uspešno
regeneracijo po naporni sezoni,
v kateri je bilo zagotovo vloženega ogromno truda in časa. V
prihajajoči sezoni jima voščimo
čim več uspehov in seveda čim
manj smole…prihodnje leto
spomladi pa se spet slišimo, ko
bomo zopet poročali o njunih
uspehih in dihali z njima na njihovi športni poti.
 (N.S. za A.B.C. SPORT)

Dan se nasmehne tistemu,
ki se zna smejati.
Obilo nasmejanih dni želim,
in naj se malha nasmehov
nikoli ne izprazni!
Vladka Gal Janeš
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Zaključek leta je pred nami

December je pred vrati in z njim tradicionalna
božično novoletna kotalkarska revija, ki je bila v
soboto, 14. in nedeljo, 15.
decembra.
Preden pa so se mladi kotalkarji začeli pripravljati na revijo, so
se udeležili še dveh pomembnih
tekmovanj v umetnostnem kotalkanju, Pokala Evrope in Pokala
Interland.
Tudi tokrat se s tekmovanj niso
vrnili praznih rok.
V Zurichi v Švici je od 10. do 12.
oktobra potekal Pokal Interland,
na katerem sta sestri Zoja in
Lana Muhič zasedli drugo in tretje mesto v prostem programu,
Tamara Kerševan pa štirinajsto
mesto med kadetsko konkurenco

V Franciji, v mestu Gujan Mestras, pa se je letos od 15. do 19.
oktobra odvijalo tekmovanje Pokal Evrope. Mlade kotalkarice so
odlično zastopale barve slovenske
reprezentance, saj je Ana Turel v
kategoriji mlajših mladink izvrstno opravila z vso konkurenco
in osvojila prvo mesto v prostem
programu. Sledila ji je Lana Pregelj, ki je med kadeti stala na tretji
stopnički z bronom okrog vratu.
Ivana Štrukelj je tekmovanje
končala na petem mestu, Zoja
Muhič na osmem, Valentina
Gorkič in Lana Muhič na devetem ter Urška Furlani na enajstem.
Kot je v renškem klubu v navadi,
so za uspešne tekmovalke pripravili prijeten sprejem.
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Prva tekma za Pokal Slovenije
Začeli smo s tekmovanjem za leto 2014
V Škofji Loki smo se udeležili
prve tekme za pokal Slovenije
s štirimi ekipami. Šli smo z avtobusom pod okriljem društva
Škulja. Organizacijsko smo tekmo s pomočjo Gorenjcev speljali
mi (sekcija Goletrjev).
Tekma je bila ekipna. S samimi
rezultati ne moremo biti popolnoma zadovoljni, vendar če se
bomo potrudili, seveda z več
treningi, tudi rezultati ne bodo
izostali. Ekipa BDJ je zasedla
osmo mesto, Vogrsko1 je zasedla
trinajsto mesto, ekipa Goletrjev
pa štirinajsto mesto. Sodelovalo

je 30 ekip.
Seveda pa nismo ostali neopaženi, saj je v tekmovanju v ciljanju
v tarčo Radovan Rusjan dosegel
tretje mesto.
Celotno tekmovanje je potekalo v
prijateljskem, družabnem in seveda tekmovalnem duhu in zato vas
vabimo, da se posamične tekme,
ki bo v nedeljo 5. januarja 2014
na kotalkališču v Renčah, s pričetkom ob 9.uri, udeležite v čim
večjem številu in spoznali boste
lepoto škuljanja, pa še kakšen nov
prijatelj se bo našel.
 R.R.

Državno prvenstvo v akrobatiki
Koper, 17. 11. 2013

V sredini novembra je v
telovadnici Srednje tehniške šole v Kopru potekalo državno prvenstvo v
akrobatiki.

Naše ekipe so bile letos zdesetkane zaradi bolezni in poškodb,
nekaj pa je na udeležbo vplivalo
tudi dejstvo da je bila tekma v
nedeljo. Kljub vsemu smo z potekom dogodkov lahko zelo zadovoljni. V izredno močni konkurenci predvsem mlajših ekip so
naše cicibanke zasedle 1. mesto.
Med posameznicami je Hana Lukežič osvojila drugo, Petra Arčon
tretje mesto, Mojca Spačal pa četrto mesto. V kategoriji cicibanov

so naši fantje izboljšali lanski rezultat in bili ekipno četrti. Mlajši
dečki so letos tudi s prenovljeno
ekipo zasedli četrto mesto. Žan
Zorn je med posamezniki osvojil četrto mesto. Mlajše deklice
so bile ekipno pete. V kategoriji
starejših dečkov so naši fantje slavili zmago. Prav tako se je zmage
v posamezni konkurenci veselil
David Peras, uspeh je dopolnil
Jan Ferjančič s tretjim mestom.
Med Mladinci so naši fantje osvojili drugo mesto, Blaž Klinec pa je
bil posamezno šesti.
Več na: http://www.sd-partizan-rence.si/
 Tekst/Foto: Boris Pregelj
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Mednarodna tekma v skokih na veliki prožni
ponjavi (Češka)
Jablonec nad Nisou 18. 10. - 21. 10. 2013
Po poletnih in jesenskih
pripravah smo se odpravili na našo prvo tekmo po
mednarodnem pravilniku
FIG v češko mestece Jablonec nad Nisou.

Tam je potekal 41. Friendship
Championship turnir v skokih
na Veliki prožni ponjavi. Priprave so spremljale velike težave zaradi neustreznosti domače opreme, tudi neznanja pri pripravah
in zapisu tekmovalnih sestav,
potrebnih registracij in ostale
administracije, ki jo je potrebno urediti za odhod na tekmo
na tako visokem nivoju. Fantje
iz društva so se uspeli pripraviti
na tako zahtevno tekmo v samo
treh mesecih intenzivnih treningov, dekletom pa žal ta podvig ni uspel. V Jablonec so tako
odpotovali Jan Ferjančič, Miha
Pregelj, Žan Zorn, David Peras
in Tim Mozetič skupaj s trenerjema Jurijem Arčonom in Borisom Pregljem. Slovenske barve
je zastopala tudi Asija Benčec iz
Murske Sobote. Državno delegacijo je vodil predsednik društva
Igor Ferjančič. Tam so se kosali
z vrstniki iz 13 držav, ki gojijo
tradicijo skokov že 40 in več let.

Med njimi so bili tudi udeleženci
olimpijski iger v Londonu 2012.
Z videnim na tekmi smo izredno
zadovoljni, saj smo se predvsem
veliko naučili. Rezultati pa so
trenutni opremi v društvu in
znanju na tem orodju v Sloveniji

odlični saj je Tim Mozetič zase- ustrezno opremo. Tako se bomo
del 10. mesto v kvalifikacijah in lahko na naslednjih tekmah koza dve mesti zgrešil finale.
sali z najboljšimi v Evropi.
V prihodnje bomo še pridno tre- Več na: http://www.sd-parnirali in se poskušali še bolj opre- tizan-rence.si/
miti z znanjem in predvsem z

 Tekst/Foto: Boris Pregelj

Mednarodno odprto prvenstvo Srbije
Beograd, 23. 11. 2013

Na povabilo Srbske Sokolske zveze smo se letos
udeležili prvega odprtega
prvenstva Srbije v skokih
z male prožne ponjave.

nja. Tekma je potekala v pomanjkanju blazin za doskok, tako da
smo lahko zadovoljni ker organiziramo domače tekme na precej
višjem nivoju. Kljub vsemu smo
bili z izkupičkom pokalov in
medalj zadovoljni. V kategoriji
Cicibank so naše punce zmagale.
Petra Arčon je slavila prvo mesto, Hana Lukežič pa drugo mesto. V kategoriji cicibanov so naši
fantje osvojili drugo mesto, Žiga
Petarin je bil posamezno peti. V
kategoriji mlajših deklic so naše
slavile prvo mesto. Lea Vidič je
bila posamezno druga, Maja Cotič tretja, Nika Mozetič četrta in

Na pot smo se odpravili z 31
tekmovalci in tekmovalkami
in njihovimi spremljevalci. Kar
nekaj težav pa smo imeli z organizacijo saj je bilo zanimanje
za udeležbo na tekmi veliko. Po
prihodu v Beograd smo se naselili v hotelu v centru mesta in se
odpravili na popoldanski ogled
mesta. V soboto zjutraj je sledila
vožnja na prizorišče tekmova-
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Sara Nemec šesta. Mlajši dečki
so ekipno osvojili drugo mesto.
Aljaž Ferjančič je osvojil tretje
mesto Blaž Petarin je bil četrti in
Matjaž Cotič šesti. Med starejšimi deklicami je naša ekipa zasedla drugo mesto, Meta Pregelj
je osvojila četrto mesto in Ana
Petje Medved peto mesto med
posameznicami. V kategoriji starejših dečkov je naša ekipa osvojila prvo mesto. Zmago je slavil
Tim Mozetič, Lenart Žežlina je
bil drugi in Tomi Zavadlal četrti. Med mladinci je Naša ekipa
zmagala, drugo mesto je osvojil

Jan Ferjančič, Miha Pregelj je bil Več na: http://www.sd-pardrugi in Jan Zavadlal četrti.
tizan-rence.si/
 Tekst/Foto: Boris Pregelj

Že prihaja praznični čas tudi k nam v vas ...
Nasmejani, dobre volje in tihih pričakovanj zremo v vsak nov
dan ...
Naj bo zdrav, razigran, barvit in v tančico skrivnosti skrit.
Naj v teh prazničnih dneh tudi mi vam stisnemo dlani
in zaželimo čimveč prijetnih in sončnih dni.
Upravni odbor ŠD Partizan Renče
33
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Obnovitev goriškega vrtnarstva

Zaključil se je projekt Obnovitev
goriškega vrtnarstva, ki je kot že
poudarjeno, požel veliko zanimanja. V okviru projekta so potekala
predavanja, ki sem jih je izvajala
vodja projekta, dipl. inž, agronomije Leonida Svetina, na katerih
so se udeleženci seznanili s setvijo,
ekološkim in integriranim pridelovanjem rastlin, zelišči, boleznimi,
škodljivci, fiziološkimi motnjami
in modernimi tehnologijami gojenja rastlin-hidroponskim gojenjem
in tankoplastnim gojenjem rastlin.
Slušatelji so pred setvijo odvzeli vzorce tal za
analizo za vsebnost potrebnih hranil. Tako
smo ugotovili, kakšna je rodovitnost tal, pridelovalna zmogljivost na zemljiščih, dobili

smo tudi smernice in navodila za gnojenje.
V poletnih mesecih so potekali ogledi vrtnin
po vrtovih in njivah udeležencev,svetovanje
na samem terenu in ocenjevanje vrtov.
Na vrtojbenskem polju smo pripravili pilotski objekt za prikaz sanacije zemljišč s
tehniko tankoplastnega načina gojenja. Za
pripravo objekta smo izravnali teren in ga
zavarovali z mrežo. Gredice smo pripravili z
1-2% nagibom terena in odtočnimi kanali, da
se je višek vode odcejal v odtočne jarke in na
koncu gredice v zbirno jamo, obloženo s folijo Sledila je postavitev folije, polaganje substrata, namakalnih cevi ter še vrhnja plast folije. Ko je bil sistem pripravljen, smo posadili
izbrane zelenjadnice in zelišča. Sistem je bil
ves čas oskrbljen s kontroliranim dodajanjem
hranil preko namakalnega sistema. Dodajanje hranil smo spremljali z meritvami koncentracije v hranilni raztopini. Objekt je bil
predstavljen in na razpolago za opazovanje
vsem udeležencem predavanj in zainteresiranim posameznikom. Glede na različne potrebe po hranilih smo evalvirali posamezne
vrste vrtnin, ki bi na našem območju s takim
načinom gojenja dobro uspevale (uspešne so

Za mene se končuje žalostno leto. Vendar življenje gre naprej. V mislih imam
verze, ki pravijo:
Življenje kljub trnom prežlahten je cvet,
ki raste, razvija premnogo se let. Nekje
ti odvzame, drugje spet doda, njegova se
igra nikdar ne konča.
Sreče in zdravja v letu 2014!
Renata Tischer
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / December 2013

34

bile bučnice, solatnice, plodovke in zelišča).
Potekalo je tudi predavanje o ekološkem
pridelovanju. Na zaključnem srečanju, so
udeleženci prejeli zahvale za sodelovanje na
projektu in priznanje za najlepši vrt, ki ga je
prejela Ida Kokot iz Hudega Loga. Pridružile
so se tudi vodje študijskega krožka z naslovom »Pohajkovanje med biološkim znanjem
in okusi« iz sosednje Italije. Predstavile so
nam svoj projekt in povabile naše udeležence
k morebitnemu sodelovanju.
S tem srečanjem smo tudi zaključili z aktivnostmi, ki so bile predvidene v projektu.
Upamo, da smo s projektom uspeli ohraniti 3
avtohtone sorte, ki so značilne za to območje
in so pokazale ugodne rezultate pri pridelavi
in pridelkih kljub sušnemu obdobju na območju podeželja v občinah Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko.
Gojitelji so si vzgojili seme za nadaljnjo gojenje in obnavljanje sort. Mnenja sodelujočih
v projektu, o treh avtohtonih sortah, so bila
pozitivna. Zanimanje, za nadaljevanje podobnih projektov, je zelo veliko.
 Leonida Svetina,
dipl. inž. Agronomije in hortikulture

•

• obvestila
•
•
iz krajevnih
skupnosti

Invazija tujerodnih vrst
Človek je bil že od nekdaj vedoželjno in radovedno bitje. Z novimi odkritji in potovanji po svetu si
je potešil željo po raziskovanju in
spoznavanju novih stvari. Na teh
potovanjih so ljudje prihajali v stik
z najrazličnejšimi vrstami rastlin in
živali. Nekatere so se jim zdele nenavadne in lepe, druge pa so se pokazale kot gospodarsko pomembne
vrste.

Izraz tujerodne vrste nakazuje na tiste vrste
rastlin in živali, ki so v naše okolje prišle iz
tujih dežel in se pri nas uspešno naselile. Tiste vrste, ki s svojim razširjanjem vplivajo
na avtohtono floro in favno, pa imenujemo
invazivne tujerodne vrste. Kot sem že prej
omenila, je vsaka tujerodna vrsta v naše
okolje prišla z nekim namenom. Ta je bil
lahko ekonomski ali zgolj estetski. Nekatere
vrste pa so se tu znašle povsem po naključju. Invazivke se pogosto v novem okolju
zelo dobro znajdejo in se uspešno razširjajo.
Pri tem pa iz svojega okolja izpodrivajo vrste, ki so tu živele že stoletja. Pri rastlinskih
vrstah je prednost invazivnih rastlin v tem,
da proizvedejo velike količine semen in se
tako hitreje širijo. To so rastline, ki so jih
ljudje favorizirali zaradi njihovih lastnosti,
kot so dobra medonosnost, krmna in okrasna funkcija. Najpogosteje razširjene vrste
invazivnih rastlin v Sloveniji so: robinija
(pri nas bolj znana kot akacija), zlata rozga,
topinambur, pajesen, japonska medvejka in

topinambur (www.pflanzenliebe.de)

zlata rozga (www.ljubljana.si)

druge. Ena izmed vrst, ki jo še posebej pogosto omenjamo, pa je pelinolistna žvrklja
ali ambrozija. Ta vrsta prihaja iz S. Amerike. Njena semena so v Evropo prišla preko
semen krmnih rastlin in mešanic semen za
ptice. Tu se je začela prekomerno razširjati
in danes predstavlja problem predvsem za
alergike in asmatične bolnike. Na vsaki rastlini je namreč okoli 100 milijonov semen,

rdečevratka (www.mojalbum.com)

nutrija (sl.wikipedia.org )

pajesen (www.tujerodne-vrste.info)

japonska medvejka (www.omorika.si)

ki se razširjajo po zraku in pristanejo tudi v
našem dihalnem sistemu. Zaradi alergenih
učinkov je treba ambrozijo odstranjevati.
Poleg rastlin so tudi živali tiste, ki lahko v
nekem okolju postanejo invazivne. Nekatere živali so v naravo pobegnile iz ujetništva
ali pa so jih tja preselili, predvsem za namen
lova in ribolova. Med te spadajo različne
vrste rib, fazan, muflon, kozorog… Najbolj
znan primer pobega iz ujetništva pa predstavlja nutrija, ki so jo gojili za potrebe krznarstva. Marsikatera žival pa v naravi pristane
kot hišni ljubljenček, ki se ga je njegov lastnik naveličal. Ena izmed takih je vsekakor
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želva rdečevratka, ki v mnogih primerih
izrinja avtohtono močvirsko sklednico. Vse
pogostejša uporaba različnih vrst transportnih sredstev in trgovanje imata prav tako
velik vpliv na širitev tujih vrst. Na ta način
se povečuje število različnih škodljivcev, ki
k nam prihajajo kot paraziti na nekaterih
rastlinah in živalih. Organizme, ki mejo prestopijo nehote skupaj s transportnimi sredstvi ali tovorom, imenujemo kar slepi potniki. Nekatere živali pa se k nam preselijo
iz sosednjih držav. Ena izmed takih nadlog
je tigrasti komar, ki se je na Primorskem že
udomačil.
Širjenje invazivnih tujerodnih vrst je zelo
težko zajeziti, saj so se nekatere izmed njih
dobro prilagodile tukajšnjemu naravnemu
okolju. Kljub akcijam, ki potekajo v namen
odstranitve določenih problematičnih vrst,
se te še naprej uspešno razmnožujejo. S tem
spreminjajo rastlinsko in živalsko sestavo
nekega ekosistema in vanj vnašajo neravnovesje. S svojo prisotnostjo povzročajo propad nekaterih domorodnih vrst, ki z njimi
ne zmorejo tekmovati.
Ljudje smo tako spet kršili naravne zakone
in si skušali olajšati ali samo olepšati naše življenje z vrstami, ki v naše okolje ne spadajo.
Sedaj smo nad njimi izgubili nadzor. Postale so številčne, nadležne in celo nevarne za
naše zdravje. Skoraj nemogoče je, da bi se
jih v celoti znebili. Moramo pa se zavedati
in biti osveščeni o tem, kako negativen vpliv
imajo tujerodne vrste na naše okolje.
 Anja Bunc

ambrozija (sl.wikipedia.org )
December 2013 / Občina Renče - Vogrsko / Občinski list

•

iz krajevnih skupnosti •

Ljudje in psi v prijetnem sobivanju

Človek in pes živita v istem okolju nastanejo s pasjo prisotnostjo.
že tisočletja. Pes je mnogokrat člo- Skrbnik ali lastnik psa je dolžan poskrbeti:
njegov pes ne ogroža ljudi ali drugih
vekov dober ali celo najboljši prija- • da
živali, zato mora biti pes na javnih potelj. Toda pes je bitje, ki od človeka
vršinah na povodcu. Nevarni psi morajo
potrebuje posebno nego in skrb.
imeti nagobčnik, ob vhodih v stanovanja
ali hiše je treba namestiti opozorilni napis
Žal je lahko tudi prenašalec neka• da psa ne spušča na otroška, šolska in
terih bolezni (npr. steklina) in zašportna igrišča, pokopališča, urejene parjedalcev. Človekova dolžnost je, da
ke in zelenice
s pravilnim odnosom skuša prepre- • da za psom počisti pasje iztrebke, saj le
ti pomenijo zdravstveno nevarnost (npr.
čiti negativne posledice, ki lahko

pasja trakulja)
Občina ureja pravila ravnanja z ustreznimi
odloki in v primeru kršitve lahko medobčinsko redarstvo ali inšpekcija kršitelja
oglobi.
Lastnikom ali skrbnikom štirinožnih prijateljev svetujemo, da spoštujejo pravila in
tako zagotovijo prijetno sobivanje živali in
človeka
 Povzetek iz sestavka inšpektorja Dušana
Bremca

NASTAJANJE RENŠKEGA SLOVARJA

Sprauljəmo ukop Rjinškə domačə besjidə
Də bi uzjilirjinškəbesjidənečkusz
iglavə, təunarbršnə bo šluo, kə je
trjibanejt ta pravi kəšetin, dəsə ti
puoleuopre do kuonca.
Zətəu, dragi muoji, bejštenəkašču,
nuusiukopofrišejtestarəštorjə, də bomo
muoglizluožitukopadnəljipəbukvə od rjinških besedí, kukr si səənbuotprauli naši tə
stari. Če pejšparəte u škəbelčkialkjidrogde
še kəšnusliku od starih cajtou, nəm ju
lohkopuəšljeste po interneti, lohkopejnm ju zənumaluocajtaposuədiste.
Če sə bomo luožliusiukop, sə boju
bukvicəduobroprimlə naših rjinških korenik, tə mladim pejpokazələ, də je domača
govorica tudi liəpa slovenska besiəda!
VezirejteJanjunənumər 031- 379- 828, ma
sámo popoudán, če pejrejši »kuhəste« u
emailluonci,
puošəljtenənəsloukulturaturizem@rence.si.

zapisali,
komu
povzročalo težave,
zato predlagamo,
da se v družinskem
krogu poigrate in
skušate skupaj oblikovati besedilo v
čim lepši knjižni
slovenščini.
Za primer navajamo nekaj narečnih
besed iz zgornjega
teksta z njihovo renško izreko ter pomenom:
• kəšetin = predal
• ofrišejte = osvežite
• škəbelčk = nočna omarica
• bukvicə = knjižica
• vezirejte = obvestite, sporočite

Še nekaj dodatnih pojasnil k zgornjemu besedilu:
Morda bo branje besedila, kakor smo ga

Iskanje besed je zanimivo in zbiranje gradiva
za slovar bo uspešno, če se nam pridružite.
Zapis narečnih besed je dokaj zahteven. Sedaj smo si pomagali po svoje: zapis polglasnika ə, ki je za naše narečje tipičen (kəšetin);
za zapis specifičnega glasu g smo ohranili
črko g (glava), pri mehčanju pa smo si ponekod pomagali z dodano črko j (rjinški).
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Tərkaj hvala!

Renče so veliko naselje in znotraj skupnega narečja obstajajo posebnosti. Čim več
jih bomo zaznali, tem bolje bo.
Odprta vprašanja v zvezi z zapisom bodo
nenehno prisotna, ker je narečno besedišče
živo, se dopolnjuje in spreminja. Upamo,
da nam bodo v prihodnje pomagali tudi
strokovnjaki.
Vabimo vas, da se nam pridružite pri nastajanju slovarja: vi boste povedali, mi bomo
zapisali po naše.
 Neva Pahor
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče

•

iz krajevnih skupnosti •

Ustvarjalen in prijeten korak v adventni čas
V Renčah je že tradicija, da se pred
prvo adventno nedeljo izdeluje adventne venčke. Delavnico združijo
skupaj z malim oratorijem, ki poteka ob sobotah dopoldne v župnišču.
Ob pesmi in lepi besedi se rodijo čudoviti unikatni venčki, ki jih lahko vsakdo prinese še v
nedeljo v cerkev, kjer jih župnik blagoslovi.
Tokrat je bilo venčkov še posebej veliko, saj so
jih izdelovale tudi članice župnijske Karitas iz
Renč, ki so se letos odločile, da bodo starejše,
bolnike in invalide iz renške župnije obiskale
že v začetku adventa in jih razveselile z lepimi
adventnimi venčki.
 Majda Rusjan, foto: Marica Kobal

Miklavž na obisku
Spodobi se, da pridne otroke obišče
Miklavž in ker so bili otroci v Renčah pridni, jih je seveda obiskal.

Tokrat na malem oratoriju v župnišču. Otroci so mu zapeli, odgovarjali na njegova vprašanja in se seveda posladkali. Po končanem

programu so v sprevodu, ki sta ga vodila
Miklavž in nepogrešljivi parkelj, obiskali še
Božično novoletni sejem na trgu v Renčah.
 Majda Rusjan, foto Tanja in Martina

Posladkajte se z božičnim kruhom
Božični sadni
kruh je priljub
ljen že od srednjega veka. Je
simbol sreče v
no
vem letu.
Ta kruh ni za
nestrpne kuha
rje. Ker zahtev
precejšnjo mer
a
o potrpljenja,
ker ne vsebuj
dodatnega sred
e
stva za vzhaja
nje, je potrebno testo poča
si mešati z ro
ko in prav ta
počasi peči.
ko

Sestavine:
• 250g svetlih rozin
• 175g zmehčanega masla
• 3 rumenjaki
• 250 g sladkorja
• limonina lupina (neškropljena limona)
• 60 g kandirane limone
• 60g kandirane pomaranče
• 1 žlica ruma
• 5 beljakov
• 250g moke
Rozine operemo, odcedimo in
osušimo na papirnati brisači.
V skledi razmešamo maslo (pe37

nasto), dodajamo rumenjake in po žlicah
izmenično sladkor ter limonino lupino. Zaporedoma zamešamo še rozine, kandirano
sadje in rum. Beljake stepemo v bel sneg.
Pečico predgrejemo na 170°C.
Na maso presejemo polovice moke in jo s
polovico snega vmešamo v testo. Isto ponovimo s preostalo polovico moke in snega.
Pekač dobro namastimo z maslom in ga potresemo z moko. Testo damo v pekač in površino zravnamo. Pečemo 1 uro in 15 minut
na spodnji polici. V pekaču ga ohlajamo 20
minut in nato zvrnemo na podlago.
Želim vam obilo uspeha pri peki! Srečno!
 Renata Tischer
Foto: Roland Tischer
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Nagradna križanka »Vinogradništvo in vinarstvo Aldo Mozetič«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 25. januarja 2014 na naslov: OBČINA
RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
Občinski list / Občina Renče - Vogrsko / December 2013
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Cenik reklamnih sporočil:

• ODSTRTA BUKOVICA (o življenju na
našem območju v rimskem času), in
• BRATJE V SVOBODI (izdana ob 35-letnici pobratenja Renče-Štarancan).

Knjigi lahko prevzamete v
poslovnem času občine
• od pon. do čet. od 8.30 do 15.00 in
• v petek od 8.30 do 12.00.

Obvestilo velja za občane, ki navedenih knjig še niso prevzeli.

2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani

91 x 64 mm

60 EUR

VABILO

Krajevni odbori RK Renče, Bukovica-Volčja Draga in Vogrsko organizirajo v sodelovanju z zdravstvenim
domom Nova Gorica brezplačne
delavnice na temo ZDRAV ŽIVLJENJSKI STIL.
Vodila jih bo Tanja Makarovič iz Zdravstvenega doma Nova Gorica. Delavnice
bodo potekale na podružnični osnovni šoli
v Bukovici, predviden začetek bo februarja
2014.
Prvi informativni sestanek bo v torek, 14. januarja 2014 ob 16. uri na omenjeni šoli.
Ker so tovrstne delavnice pri nas že potekale
in so bile dobro obiskane, upamo, da bo tako
tudi tokrat. Zato vabimo vse zainteresirane,
da se jih udeležijo.
Nasvidenje na prvem sestanku!
Rožica Žvanut , Albinca Pisk, Zdenka Jarc

geslo:

(cene so brez DDV)

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%

popusta
popusta
popusta
popusta

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.

• 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«

NI

»Vinogradništvo in
vinarstvo Aldo Mozetič«

dodatka za porezavo

1/2 strani

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”.

LJE
VA B

Nagradni kupon za križanko

ime in priimek:

naslov:

odreži in pošlji

Obveščamo vse občane, da Občina
Renče-Vogrsko vsem gospodinjstvom v občini podarja knjigi:

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

i
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ag on
N kup

OBVESTILO

iz
obvestila
občine •

telefon:

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »KONJENIKI«
Izmed 14. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:

1. Mimi Černe, Mohorini 33, Renče
2. Martina Jejčič, Bukovica 67, Volčja
Draga,
3. Marjan Martelanc, Merljaki 48,
Renče.
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “KONJENIKI” iz oktoberske številke:
Vodoravno: KLETARSTVO, AUSTERLITZ, LM, RAEBER, CUNEO, POPE, IMST, ARAN,
JB, AGAR, LJ, EAK, RAKUN, VPIS, LAZIO, KARAT, DKW, ATALANTA, RR, ETER, ŽVALA, SIJ, BIRMA, ATRAKCIJA, URA, ICA, MISLEJ, DAH, ŠAH, DEL, IVA, BELJAKOVINA,
ETUI, ONA, ČČ, CIKLAMEN, AI, ALTIN, KN, HOR, EN, GRKI, EM, DR, AREAL, SEDLO,
PIŠ, STREME, VIRK, NS, MRAMOR, TRANSMISIJA, KOČIJAŽ, REK.
Gesla: JAHAČI, KOČIJAŽ.

S U D O K U
S

N

Y

N

S
H

L

S

H

A

N
S

H

I
Y

I

I
N
I

Y

G

A

H
S

G

H

I

W

Ključna beseda: WASHINGLY
avtor Roland Tischer
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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: 24. december 2013
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Tradicionalni
božično-novoletni koncert
Pihalnega orkestra Vogrsko

Četrtek, 26. 12. 2013,
ob 18. uri,
v veliki dvorani v Bukovici
Vstopite v svet
pravljične glasbe skupaj s
Pihalnim orkestrom Vogrsko,
skupino D'Zombies in
povezovalko Kristino Mihelj.
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SILVESTROVO
V NAŠI OBČINI

V pravljično okrašeni kotalkarski dvorani v Renčah.

SKUPNO SILVESTROVANJE,

31. decembra ob 20. uri.
Rezervacije so na voljo v pisarni AVTOŠOLE MARUS, Trg 21 v Renčah
do zapolnitve mest.

Živa glasba, hrana in pijača zagotovljena.
Občinski list
/ ObčinaObčina
Renče - Vogrsko
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Naslov
občine:
Renče-Vogrsko,
Draga, tel: (05) 338 45 00, e-mail: info@rence-vogrsko.si
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