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Vagonček na
začelju
Pred nami so počitnice in dopusti,
pa tudi junijska
številka Občinskega lista. Prinaša
prispevke, ki nam
predstavijo prejemnike letošnjih
občinskih priznanj
in obilico kulturnih prireditev, s
katerimi smo obeležili letošnji občinski praznik.
Krajani, ki so obiskali te prireditve, razstave, so
se lahko prepričali koliko ustvarjalcev, umetnikov samoukov je med name, za katere sploh vedeli nismo. Zato iskrene čestitke vsem ustvarjalcem, kakor tudi pobudnikom in organizatorjem
teh prireditev po vseh treh krajevnih skupnostih.
V županovi besedi bo kratek oris delovnega utripa občine in načrtih, na ostalih straneh pa sprehod po številnih dogodkih in prireditvah. Ne
moremo pa mimo kritičnega pogleda na naše
glasilo, čeprav prevladujejo pozitivna mnenja.
Res se nam pripetijo slovnični spodrsljaji in kakšna neustrezna fotografija, vendar se trudimo
s svojimi ljubiteljskimi močmi te stvari spraviti
na minimum. Glede zasnove glasila samega pa
ostaja to, da je to glasilo, ki odslikava delo in dogajanja v društvih, klubih in drugih organizacijah, ki delujejo po krajih naše občine. Poročamo
o investicijskih delih, ki jih občina izvaja, kakor
tudi o načrtovanjih in zmožnostih. O delovanju
občinskih organov pa vas obveščamo preko Uradnih objav, za podrobnejša pojasnila posameznih primerov pa je na voljo tudi župan vsako
sredo popoldne.
Veliko bolj razgibano je dogajanje na državni
ravni. Vladni ukrepi, pozicijsko – opozicijski, so
se zlili v eno. Ker smo državo pripeljali na dno,
smo se sedaj morali priklopiti na evropski vlak,
ki nam bo skušal pomagati izpeljati s tega dna. Je
pa naš vagonček čisto pri koncu te kompozicije
in če bomo” domače naloge” še naprej reševali
po svoje, se utegne ta vagonček odklopiti in obtičati na kakšnem slepem tiru. Čeprav ta globalni
svet potrebuje spremembe in pravičnejša razmerja med kapitalom in zaposlenimi, se te morajo zgoditi na svetovni ravni, še zlasti, če vemo,
da na drugem koncu sveta morajo ljudje delati za
pest riža. In tako naš vagonček ostaja majhen in
zibajoč ter vse bolj odvisen od celotnega vlaka.
Težko je v teh časih biti velik optimist, upati pa
ni odveč, če drugega ne, da nam penzij ne bi tako
drastično oklestili, kot napovedujejo, kajti te so
več kot le prejemki za upokojence, ampak še za
marsikoga drugega, ki je obtičal na dnu.
Ko to pišem, se začenja meteorološko poletje, ki
pa z ničemer ne kaže na to, da se začenjajo časi
dopustov in prihajajo šolske počitnice. Prepričan
pa sem, da bo narava vendarle naredila svoje.
Srečno!
 Boris Arčon
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Županova beseda
Najprej bi želel še enkrat čestitati
letošnjim dobitnikom občinskih
priznanj, ki smo jih podelili na tradicionalni prireditvi ob občinskem
prazniku, 26. aprilu. Letošnje praznovanje smo obeležili še posebej
slovesno, s celotedenskimi prireditvami Kultura od vrat do vrat po
vseh treh krajevnih skupnostih.

Zato gredo moje naslednje čestitke in zahvale organizatorjem teh prireditev, kakor
tudi vsem likovnim in drugim umetniškim
ustvarjalcem po naših krajih. Kar neverjetno je, kako bogato kulturno dejavnost imamo razvejano med ljudmi. Poleg tega sem
tudi vesel, da nam je uspelo v proslavljanje
občinskega praznika vključiti tudi izdajo
in predstavitev knjige Odstrta Bukovica in
prikaz filma o izkopavanjih na termeljih
rimskodobne Bukovice. Ob tej priliki so
bili izdani posebni,
priložnostni poštna
znamka, pisemska
ovojnica in poštni
žig, vse v sodelovanju z Goriškim
muzejem.
Seveda
pa ne morem mimo
ostalih prireditev v
okviru občinskega
praznika, ki so se
razvrstile v tistih
dneh:
jurjevanjeblagoslov
konjenikov, revija pevskih zborov iz naše
občine, tradicionalni pohod na Trstelj,
slavnostni koncert
pevskega zbora Lijak
ob svoji 130-letnici
in še kaj bi se našlo.
V počastitev pobratenja med Renčami
in Staranzanom je bila predstavljena in izdana knjiga Bratje v svobodi.
Tudi investicijska dejavnost je zelo živahna,
saj se po vseh krajih nekaj dogaja. Ob
zaključku vseh rekonstrukcijskih del na
cestah v Renčah in drugod smo prišli do
treh kilometrov na novo asfaltiranih cest,
v Bukovškem Britofu se obnavlja vodovod,
tudi v predelu Vogrskega, zraven še kanalizacija, razširitev ceste in pločnik in dela na
električni napeljavi. Seveda pa se pripravljamo tudi na večje investicije, ki so v letnem
programu. V Renčah bomo zgradili vezni
trakt med šolo in telovadnico in spremljajoče
2

prostore (kurilnica, učilnice...), za kar je sedaj v teku razpis za oddajo del. Pridobiva
se tudi gradbeno dovoljenje za nadaljevanje del v Spominskem parku Zorana Mušiča
v Bukovici. Naj omenim, da je bil v okviru
letošnjega proračuna izpeljan javni razpis za
kmetijstvo za leto 2013. Med 18 prosilcev je
bilo podeljenih več kot 30000 evrov.
V jeseni se pripravlja spominska prireditev na veliki shod na Okroglici leta 1953.
Ob tej priložnosti bomo odkrili spominsko
obeležje, na ta dogodek pa se v sodelovanju z borčevsko organizacijo intenzivno pripravljamo.
Pod viaduktom avtoceste na Vogrskem
bomo funkcionalno uredili prostor in sicer
tako, da bo tam urejeno parkirišče in tržnica.
Ker nas urejeno okolje zelo zadeva, moram
povedati, da se z občinami severnoprimors-

ke regije intenzivno pogovarjamo in trudimo, da bi končno prišli do regijskega centra
za odlagališče odpadkov v Stari Gori. Tudi
na kmetijskem in drugih področjih potekajo
pogovori in se iščejo rešitve za probleme, ki
se kopičijo s trajanjem krize in upadanjem
gospodarske rasti.
Ob tej priložnosti vsem občanom čestitam
ob državnem prazniku 25. juniju, dnevu
državnosti, poleg tega pa želim še vesele
počitnice šolarjem in šolnikom ter čimveč
počitka v dopustniških dneh.
 Župan Aleš Bucik
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Slavnostna seja občinskega sveta in občinski
nagrajenci za leto 2013

Tako kot vsako leto smo tudi letos razpisali tri priznanja občine
- plakete za posebne dosežke na
posameznih področjih družbenih
dejavnosti. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je
enoglasno sklenila, da letos predlaga občinskemu svetu, da podelimo
priznanja naslednjim društvom
in posameznikom, kar so svetniki
tudi potrdili:

Leta 1963 je prevzel vodenje Prosvetnega
društva Triglav; v okviru tega društva je vodil
najprej Mešani pevski zbor Triglav, iz katerega sta nastala še Ženski pevski zbor in Moški
pevski zbor. Zbori so nastopali doma in v za-

Jožefu Lovcu iz Krajevne
skupnosti Bukovica-Volčja
Draga.

mejstvu (Primorska poje, Ciciljanka v Italiji,
Pevski tabor v Šentvidu pri Stični, Goriški
zbori pojo,…). Dejavnost zbora je leta 1987
žal prenehala.
Župnijski mešani pevski zbor pa pod njegovim vodstvom še danes poje pri vsakem bogoslužju v Cerkvi. Za svoje vestno in predano
delo je prejel veliko pomembnih in odmevnih
pohval, odlikovanj in nagrad. Med drugimi
smo še posebej ponosni, da ga je Koprska škofija leta 2000 zaradi velikih zaslug pri razvoju
kulturno-liturgične dejavnosti pohvalila in
potrdila kot člana Župnijskega pastoralnega
sveta v župniji.«

Naslednji nagrajenec je
Moški pevski zbor Lijak 1883
Vogrsko.

Predlagatelj je utemeljil svoj predlog takole:
»Jožko že od leta 1960 aktivno sodeluje v oblikovanju in snovanju kulturnega delovanja
v naši krajevni skupnosti. Takrat je namreč
prevzel zborovodenje Župnijskega mešanega
pevskega zbora, hkrati pa je postal tudi organist v domači cerkvi. To delo še danes oz. že
53 let vestno in srčno opravlja.

Predlagatelji so zapisali:
»Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko v letošnjem letu obeležuje 130-letnico delovanja,
častitljiva letnica obstoja pa ga predstavlja kot
drugi najstarejši zbor na Slovenskem. Letnico
3
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pevcev, sodelovali so na praznovanju ob ustanovitvi slovenske vlade v Ajdovščini, na veliki prireditvi na Lijaku ter kasneje na najbolj
množičnem dogodku, ki jih je doživela Primorska - ljudskem zborovanju na Okroglici
leta 1953 z obiskom maršala Tita. Med večje
uspehe zbor šteje sodelovanje na prireditvi
Primorska poje, saj je nastopil prav na vseh
dosedanjih revijah, s čimer se lahko pohvali le
devet od več sto zborov, ki so kadarkoli sodelovali na prireditvi.
Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko je zvest
tradiciji in ohranjanju običajev. Sodelujejo
pri številnih prireditvah v kraju in občini,
ohranjajo tradicijo martinovanja, pustovanja, sodelujejo pri tradicionalni furengi in
postavljanju mlaja, vsako leto organizirajo
tradicionalni Gotardov koncert ter tako dokazujejo, da so pomemben člen Kulturno turističnega društva Vogrsko in kraja Vogrsko.
obstoja potrjuje fotografija pevcev iz leta 1884
ter pričevanja starejših domačinov, da je zbor
ob nastanku fotografije že deloval leto dni. Za
ustanovitelja vogrinskega zbora veljata brata
Anton in Jožef Žižmond, ki sta k petju pritegnila še pet mladih sovaščanov. To so bili prvi
zametki kulturnega delovanja na vasi, saj se
je kasneje, leta 1903, ustanovilo Kmetijsko
bralno društvo Lijak, leta 1932 pa še Pihalni
orkester Vogrsko. Kljub prvi in drugi svetovni
vojni, prepovedi slovenski besedi in ukinitvi
slovenskim društvom so se vogrinski pevci v
težkih časih srečevali na skrivaj, ohranjali slovensko pesem in kulturo petja na Vogrskem
ohranili vse do današnjih dni.
Zbor je skozi zgodovino sodeloval na številnih prireditvah, med pomembnejše pa prav
gotovo lahko štejemo nastop na veliki manifestaciji v Trstu leta 1946, kjer so nastopili v
združenem zboru, ki je štel kar sedem tisoč
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S tem so naši člani ponesli ime Renč v domovino in širni svet. Za marsikaterega našega
člana je športno društvo Partizan bilo in tudi
je učilnica, v kateri nadgrajuje osnovna znanja iz športne vzgoje, pridobljena v našem
šolskem sistemu.
Športno društvo Partizan Renče v današnjih
časih nadaljuje bogato tradicijo, ki jo je podedovalo od neutrudnih in zagnanih predhodnikov - športnikov, trenerjev, vaditeljev.
Zato je tudi vzor marsikateri organizaciji, ki
z društvom sodeluje.

V številnih letih delovanja so se zvrstili številni pevovodje, vogrinsko zborovsko petje pa je
prav posebno zaznamoval Branko Marvin, ki
je zbor vodil kar 30 let. Zadnje leto zbor vodi
druga ženska pevovodkinja v zgodovini zbora
- domačinka Barbara Šinigoj.«

In tretji nagrajenec je
Športno društvo Partizan
Renče.
Tudi za Renčance je predlagatelj poslal obsežno utemeljitev:
»Športno društvo Partizan Renče neprekinjeno deluje že 67 let. Od samega začetka smo
v športnem duhu učili in usposabljali otroke
mladino in odrasle. S svojim marljivim delom
so člani športnega društva dosegali vrhunske
športne rezultate v različnih športih, tako na
državnem kot tudi na mednarodnem nivoju.
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Zaradi velikega prispevka pri razvoju športa, telesne kulture, rekreacije in druženja so
naši člani v preteklosti prejeli prestižne nagrade na najvišjih državnih nivojih. Zaradi
zgledne organizacijske strukture, programov,
ki jih ponuja članom, je društvu zaupano
vodenje regijske pisarne Gimnastične zveze
Slovenije. Poslanstvo društva in prvenstveno
ukvarjanje z otroki je društvu prineslo status
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društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. Izjemni tekmovalni dosežki
naših športnikov društvo zadnja leta uvrščajo
v sam vrh slovenske gimnastike in je tudi letos
prejelo nagrado kot tretje najuspešnejše društvo v državi. S tem pa se postavlja Renče ob
bok mestom, ki imajo v svojem zaledju več sto
tisoč prebivalcev in tudi boljše materialne pogoje za delo. V letu 2012 smo od Gimnastične
zveze Slovenije prejeli Zlato plaketo, kot priznanje za več kot 50 letno sodelovanje v GZS.
V vseh teh letih obstoja in pridobivanja znanja so člani s svojim prostovoljnim delom
pomagali pri izgradnji nove telovadnice ter
jo opremili z orodjem in ostalo opremo, ki je
na voljo tudi vsem drugim uporabnikom telovadnice. Pa nismo gradili in opremljali samo
objektov. Predvsem smo gradili tudi ljudi zlasti osnovnošolski mladini smo pomagali
oblikovati njihove delovne navade, kar je dobra popotnica za doseganje njihovih nadaljnjih življenjskih ciljev.
Uspešni smo tudi pri organizaciji tekem, športno rekreativnih srečanj in akademij. Odprto
prvenstvo Renč v skokih z male prožne ponjave in tekma za pokal Slovenije bo letos organiziran že osemnajsto leto zapored. Prav tako
bomo letos že peto leto zapored organizirali
državno prvenstvo v orodni gimnastiki v C
programu. Posebej pa smo ponosni na dejstvo, da je bilo v Renčah v letu 2011 prvo državno prvenstvo v skokih na veliki prožni ponjavi. Na tradicionalni novoletni gimnastični
akademiji zadnja leta gostimo najuspešnejše
člane in članice slovenske reprezentance. Pod
našim okriljem se vsako leto izvede tudi tradicionalni pohod na Trstelj s športnimi igrami.«
Utemeljitev za občinska priznananja smo letos predstavili v malo bolj obširni obliki, saj
je prav, da naši bralci vedo, zakaj smo koga
nagradili in kdo so tisti posamezniki in skupine občanov, na katere smo ponosni.

Maja Orel je suvereno vodila slavnostno
sejo občinskega sveta, ki je bila bogato kulturno obarvana. Predstavili so nam projekt
o arheoloških najdbah v Britofu v Bukovici »V letu Rimskodobne Bukovice«, kopijo
skodelice »Skifos«, knjigo »Odstrta Bukovica« in kratek film »Rimskodobna Bukovica«. Čeprav zveni na trenutke preveč
učeno, verjemite, da smo prav vsi razumeli
arheloško pomembnost najdb v Britofu in
vsi vpleteni so nam približali tiste davne

čase, ko so konjske vprege in posamezniki
potovali po rimskem cesarstvu in se ustavili
v konjski staji in počivališču v Britofu. Tu je
še vodnjak, ki ne bo šel v pozabo. Poskrbeli
bomo, da ga primerno zaščitimo, saj je tudi
to del Rimskodobne Bukovice.
Praznovanje smo zaključili ob prijetnih in
igrivih zvokih Podokničarjev, ki večkrat popestrijo kulturne dogodke na Goriškem in v
naši lepi Sloveniji.
 Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan
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Lepo nam je, kjer smo doma
Rojstni dan naše občine je praznik
vseh nas, ki v njej radi živimo, delamo, se spoštujemo, družimo in veselimo. Letošnjemu smo namenili
poseben poklon.
V praznični teden smo nanizali dogodke,
ki jih bomo mnogi shranili med dragocene
spomine: razstave likovnih in drugih ustvarjalcev v vseh treh krajevnih skupnostih,
škuljado, blagoslov konjenikov, slavnostno
sejo občinskega sveta, revijo pevskih zborov naše občine in tradicionalni pohod na
Trstelj.
Razstave naših ustvarjalcev so bile neka
nova izkušnja in več kot prijetno presenečenje. Nanje smo upravičeno ponosni. Kaj vse
so nam ponudile?
Edinstvene slike, ki jih zmore izvesti igla,
ustvariti svila oziroma les ali naslikati čopič
v rokah ljubitelja, mojstrovine, z ljubeznijo
izvezene, sklekljane, skvačkane, spletene,
stkane, zašite v čudovit prtiček, prt, posteljno pregrinjalo, klobuk za nevesto, topel pulover, škatlo, voščilnico, torbico, brezčasne
rože iz različnih materialov, nakit za vsak
okus in željo, s servietno tehniko okrašene
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krožnike, skodelice, punčke iz cunj, čudovite šale, rute, čevlje, uporabne izdelke iz lesa,
beke, starih sodov, trte, občudovanja vredne
skulpture iz gline, kamna, lesa, v fotografije
ujete lepote trenutka, pridih božiča in velike
noči z unikatnimi okraski iz perlic, čipke …
Doživeli smo zares prisrčne večere, ki jih je
mojstrsko in duhovito vodila naša Vladka
Gal Janeš, glasbeno obogatili domači glas-
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beniki, družabno pa zadovoljstvo in veliko
dobre volje.
V Renčah smo Vladko »presenetili« kar
v spalni srajčki, prepevala nam je Mojca
Rusjan ob klavirski spremljavi Nine Klavt,
prepevale so Vogrinke in igrali so nam Levi
navoj iz pihalnega orkestra Vogrsko.
V Bukovici je Vladka s svojim »možem«

•

odpirala gostilno, s pesmijo in
plesom so nas razveselili otroci
domačega vrtca in šole in pevci
renškega Provoxa.
Na Vogrsko je Vladka pripeljala
zelenega Jurija, tudi prepevala nam
je, prepevali so nam otroci in MePZ
Klasje Bukovica-Volčja Draga.

iz krajevnih skupnosti •

Verjamem, da so nas naš župan
in predsedniki krajevnih skupnosti z veseljem in ponosom pozdravili in nagovorili.
Ja, zares nam je lepo - tu, kjer smo
doma.
 Alenka Gregorič
Foto: Bogo Rusjan
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Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko praznuje
Foto: Arhiv MoPZ

Martelanc (Renškovcev), pevovodja Anton Žižmond (Lorkov),
Drejčk Žižmond (Gendernov),
Jože Marvin (Hmetačev) in Peter
Žižmond (Gendernov).
Nekateri znaki kažejo, da sega
zgodovina organiziranega petja
na Vogrskem še kakšno leto nazaj, toda ostanimo pri nespornem letu 1883. Za ustanovitelja
vogrinskega zbora veljata brata
Anton in Jožef Žižmond, po domače Lorkova. K petju sta pritegnila pet mladih sovaščanov,
kmečkih fantov. Vadili so kar v
njuni domači hiši.
V začetku 20. stoletja je Vogrsko
doživljalo čase izredno pestrega
kulturnega življenja. Leta 1903
so zasnovali in leto kasneje uradno registrirali Bralno kmetijsko
društvo Lijak. Zbor se je udomačil pod njegovim okriljem.
Pridružile so se tudi dekleta in
žene in zbor je prvič zaživel tudi
v mešani sestavi.

Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko, 130 let

Foto: Arhiv MoPZ

Foto: Arhiv MoPZ

Moški pevski bor Lijak 1883 Vogrsko letos prestopa
nov mejnik, za njim je 130 let delovanja. Tako kot ob
vsaki podobni priložnosti naj ponovimo: pevci praznujejo z razlogom. Ta je v tradiciji neprekinjenega delovanja. Stoletje in tri desetletja organiziranega petja je
pot, ki je le leto dni krajša od tiste, ki so jo prehodili
rodovi pevcev iz Kamnika, s čimer so slednji najstarejši pevski kolektiv na Slovenskem.

Zbor leta 1911, prvič v mešani sestavi

Vogrinski pevci s ponosom nosijo ime potoka Lijaka, okoli katerega se je vrtelo življenje vasi.
Zbor je ohranil izvirno ime. Leta
1904 si ga je nadelo tudi takrat
ustanovljeno Bralno kmetijsko
društvo. Prihodnje leto bo torej vas praznovala njegovo 110.
obletnico. Kulturno turistično
društvo Vogrsko je zgolj novo
ime, njegovo poslanstvo pa ostaja ohranjanje slovenske besede,
pesmi, kulture, dediščine in spomina. In zbor je nepogrešljivi del
tega poslanstva.

prav nič krivi in tu je predvsem
resnica, da so nadaljevali čim je
bilo to mogoče, na prvotnih temeljih, torej v okviru svojega,
nikdar razpuščenega zbora in
društva.
Prav nič niso oklevali. Stari pevci, ki so se vrnili s fronte ali iz
begunstva, okrepljeni z mladimi
močmi, so se dobili skupaj že jeseni leta 1919. Sredi dvajsetih let
se je na Vogrskem pojavil še en
zbor in sicer v okviru Pevskega
društva Pomlad, ki pa je kmalu
zamrl.
Medtem je po Primorskem že
rovaril fašizem. Leta 1927. je
fašistična Italija ukinila in prepovedala vsa slovenska društva.
In napovedala izbris slovenske
besede z evropskega etničnega zemljevida. Samo upornemu
duhu Primorske gre zasluga, da
se to ni zgodilo. Svoj prispevek je
temu pridalo tudi Vogrsko.
Pevski zbor še zdaleč ni utihnil,
pevci so se zbirali na skrivnih

Zbor leta 1950

Pričevanje na
fotografiji

Zdržali
obe vojni

Kako bogata je njihova preteklost, so se vogrinski pevci
zavedli šele, ko se je v enem od
domačih arhivov našla fotografija ustanoviteljev zbora. Nastala
leta 1884, po pričevanju starejših
domačinov, ki je ostalo živo, približno leto dni po tistem, ko se je
sedmerica pevcev prvič dobila
skupaj. Na njej so: Zanut Žižmond (po domače Lorkov), Toni
Gregorič (Govčerjev), Drejče

Prva svetovna vojna je vas zdesetkala že v samem začetku.
Številni domači fantje in možje
so bili mobilizirani v avstrijsko
vojsko. Potem ko je Italija napadla Avstrijo,pa so zaradi bližine
soške fronte morali vsi domačini
v begunstvo, večina na Dolenjsko. Tudi tam pa so se družili in
se tudi s pesmijo v mislih vračali
domov. Toda ostaja dejstvo, da
za triletni predah pevci niso bili
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mestih, pogosto kar v naravi in
tudi v cerkvi. Od tam so morali
celo v zapor in sicer potem, ko je
domoljub Julij Beltram na predvečer 1. maja 1935 na zvoniku
razobesil slovensko zastavo. Po
petih dneh jih je izza rešetk rešil
domači duhovnik Ivan Štolfa.
Med drugo svetovno vojno je moralo precej moških v italijanske
specialne bataljone, drugi so šli v
partizane. Da pesem ni zamrla, so
skrbele dekleta in žene, ki so organizirano prepevale na mitingih
in podobnih prireditvah.

•

iz krajevnih skupnosti •

Slavnostni koncert
Zagnano v nove čase
Vojna je izdatno razredčila tudi pevske vrste.
Toda preživeli pevci so bili kmalu, novembra
1945, skupaj in se nemudoma lotili dela. Tisto so bili časi navdušenja nad osvoboditvijo, zagnanosti pri obnovi in gradnji domovine, udarništva, pa tudi kulture in prosvete.
Razmere so zahtevale, da se je izmenjalo več
pevovodij. Leta 1953 je »taktirko« prevzel
rekorder po dolžini staže, Branko Marvin,
ki je na čelu zbora ostal kar 30 let.
Pevci se posebej spominjajo nekaterih odmevnih dogodkov iz tako imenovane polpretekle zgodovine. Recimo nastopa na
veliki manifestaciji v Trstu leta 1946, kjer
so zapeli v združenem zboru, ki je štel kar
7000 pevcev. Sodelovali so na praznovanju
ob ustanovitvi slovenske vlade v Ajdovščini
ter na ljudskem zborovanju na Okroglici leta
1953. Vogrinski zbor je eden redkih izmed
več sto primorskih, ki je nastopil prav na
vseh dosedanjih revijah Primorska poje in
na revijah goriških zborov. Leta 2003 je Lijak
1883 prejel diplomo Mestne občine Nova
Gorica, deset let kasneje pa plaketo Občine
Renče-Vogrsko.

5. maja, ravno na Gotardov dan, so pevci letos MoPZ Lijak 1883 Vogrsko pripravili slavnostni koncert na Dvorcu Vogrsko. V svoje goste so
povabili imenitne glasbenike, ki so z ubranim petjem pričarali praznično
vzdušje. MoPZ Lira iz Kamnika, ŽePZ Vogrinke, Slovenski oktet ter
gostitelji MoPZ Lijak 1883 so v nabito polni dvorani prepevali na ves
glas. Repertoar je segal od ljudskega petja do pesmi iz svetovne zakladnice moškega petja.
Slavljenci so v prvem delu koncerta odpeli
12 pesmi, ki so zaokrožile 130 let delovanja
zbora. Slišali smo svatovske, ljudske, domovinske, pivske in pesmi iz tujih logov. Vogrini so tako s kakovostno interpretacijo in
barvitim repertoarjem otvorili koncertni večer na visokem nivoju. Sledilo je voščilo Vogrink, ki so kot domačinke fantom voščile
s pesmijo Le sekaj smrečico. Slovenski oktet
je s svojim nastopom vzbudil občudovanje,
saj s svojo izrazito akademsko držo prepriča
vsakega ljubitelja petja.
Poleg ubranih glasov smo na slavnostni prireditvi poslušali strastno besedo dr. Matja-

ža Kmecla. Ta je v svojem govoru izpostavil
pomembnost petja na Primorskem, poklonil
se je zboru, ki deluje z velikim zanosom in
odgovornostjo 130 let, in svoje misli iskreno
povezal z današnjim stanjem na kulturnem
ter političnem nebu.
Ob visokem jubileju so pevci prejeli Gallusova priznanja za dolgoletno petje v zboru.
Zapeli so tudi najstarejši pevci, ki so v preteklih letih sodelovali pri zboru. Skupna pesem Pobratimija, govori o združevanju bratov. Zato so pod vodstvom Barbare Šinigoj
združena moška zbora Lira in Lijak zapeli
na vso moč Naj čuje zemlja in nebo kar nas
pobratimi pojo!

Vogrsko ob podelitvi plakete Občine Renče-Vogrsko aprila 2013

Dirigenti v letih od 1883 do 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anton Žižmond (1883 - 1905)
Anton Gregorič (1905 - 1914)
Milan Kerda (1919 – 1923)
Milan Beltram (1924 – 1932)
Hieronim Gregorič (1932 – 1952)
Branko Marvin (1953 – 1983)
Marij Pavlica (1983 – 2003)
Mojca Sirk (2003 – 2011)
Barbara Šinigoj (2011 - )
Za krajši čas so zbor vodili še: Bojana
Medvešček, Marica Mahnič, Valerija Arčon, Franc Žižmond, Albert Arčon, David
Mozetič, Janko Gregorič (mladinski zbor).
 Napisal: Davorin Koron
9
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Glasba ne
pozna meja
Kdo pravi, da življenje na vasi
izumira?!
Poglejmo v Pevsko vas, koliko mladih in
manj mladih je prepevalo pod čarobnimi
krošnjami dreves, ob občinski stavbi v
Bukovici.
Ob 130-letnici Moškega pevskega zbora
Lijak 1883 so svečano prireditev otvorili
otroški glasovi otroškega pevskega zbora
PŠ Vogrsko.
Morda se med njimi skriva tudi bodoči
pevec ali pevka vogrinskih zborov.
 Katarina Tischer Gregorič

Prireditev je povezovala Ingrid Kašca Bucik, ki je svojim žametnim glasom in elegantnim nastopom nadgradila večer.
Na grajskem dvorišču so goste sprejeli Levi
navoj.

18. maja je MoPZ Lijak Vogrsko
1883 nadaljeval slavje ob 130-letnici. Pred kulturnim domom v Bukovici je zaživela Pevska vas. V dolgotrajni tradiciji delovanja je zbor
pridobil številne prijatelje pevce.
Zato so želeli tako pomembno slavje deliti skupaj z njimi. V goste so
povabili Otroški pevski zbor OŠ
Vogrsko, MePZ Klasje Bukovica-Volčja Draga, MoPZ Kras Opatje selo, MoPZ Provox, MePZ
Lipa Šempas, ŽePZ Vogrinke ter
Pihalni orkester Vogsrko.
Koncert je potekal na prostem, pod krošnjami dreves v vzdušju »vaškega trga«. Vsak
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sodelujoči zbor je imel svoje mesto (oder)
zraven »štanta« z imenom kraja od koder
pevski sestav prihaja. S pesmijo domačega
zbora, pokušino avtohtonih vin in domačih
jedi so se obiskovalci »Pevske vasi« pobliže
spoznali s kulturno-turistično ponudbo Vogrskega, Bukovice, Volčje Drage, Opatjega
sela in Šempasa. Gostujoči zbori in orkester
pa se bodo s petjem poklonili 130-letnemu
delovanju vogrinskega moškega zbora.
Otroci OŠ Vogrsko so zapeli venček pesmi
filmske glasbe ob spremljavi orkestra Vogrsko. Njihovi glasovi zvenijo sveže in ubrano,
kar je zagotovilo, da bodo tudi mladi nadaljevali tradicijo petja na vasi.
Združeni zbori so zapeli kar tri skupne pesmi. Dan ljubezni je pod vodstvom Tomaža
Škamperleta zazvenel ubrano in evrovizijsko. Tra-ta-ta je skladba, ki so jo pevci zapeli
sproščeno in razigrano.
Po izmenjavi daril in lepih želja ob jubileju
pa so se pevci pomešali med sabo ne glede na zbor in z venčkom narodnih pesmi
uprizorili bitko med ženskami in moškimi.

10

Seveda se je vse borba končala s spravo in s
pesmijo Mi se imamo radi!
Prireditev je povezovala Ingrid Kašca Bucik, ki je s sproščenim dialogom s predstavniki kulturno turističnih društev podrobno
predstavila gostujoče kraje in zbore.

•
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Otroški pevski zbor OŠ Vogrsko

Vogrinke pojejo z občutkom

MePZ Klasje Bukovica-Volčja draga so zapeli pred predstavitvenim »štantom«

Opajci v narodni noši

Ja, glasba združuje vse ljudi. Kdor poje,
slabo ne misli! Pevska vas je združila 200
nastopajočih, ki so v medsebojni komunikaciji uživali med nastopom, na zabavi po

uradnem delu prireditve pa so si izmenjali
izkušnje in glasbena doživetja. Ob glasbeni
spremljavi harmonikarjev v iz Vipavske doline ter harmonikaša Simona se je zabava za-

vlekla dolgo v noč. Domov so pevci odnesli
čudovite vtise in pozitivno energijo za nove
pevske podvige.
 Barbara Šinigoj

Slavljenci so zapeli vogrinsko himno skupaj s Pihalnim orkestrom Vogrsko

Predsedniki treh krajevnih skupnosti prinašajo voščila

Skoraj 200 nastopajočih v skupnem nastopu

Šempasci so nasmejali celo pevsko vas

11
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Revija pevskih zborov Občine Renče-Vogrsko ob ob

26. aprila zvečer smo v kulturni
dvorani v Bukovici prisluhnili vsem
pevskim zborom iz naše občine in
gostujočemu zboru Mešani pevski
zbor Ciril Silič iz Vrtojbe.
Organizator večera je bil letos Moški pevski zbor Provox iz Renč,
Vladka Gal Janeš pa je zelo dopadljivo poskrbela za spremno besedo in predstavitev pevcev in njihovih zapetih pesmi.
Uvodni nastop je imel Pevski zbor OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša iz Renč pod
vodstvom zborovodkinje Nataše Domazet.
Pevski zbor združuje mlade pevce iz matične šole Renče in podružnične šole Bukovica.
S svojimi vedrimi nastopi razveseljujejo poslušalce na šolskih nastopih in prireditvah
v kraju, v Novi Gorici na Reviji otroških in
mladinskih pevskih zborov Goriške. Nastopali so tudi v Štarancanu ob pomembni
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obletnici pobratenja. Lepo so nam zapeli
pesmi: Moja mati kuha kafe, Buha skaka pu
košare in Ob luninem svitu.
»S pesmijo in melodijo se otroška duša
omehča, otroci postanejo čustveno dovzetni
in komunikativni.« To je sporočilo njihovega prisrčnega nastopa za vse nas odrasle.

pred letom dni in štejejo 16 pevk. Ubrano so
nam zapele tri pesmi in sicer: Oj, Božime, Le
sekaj smrečico in Zaklala žena raco. Pravijo, da najraje pojejo ljudske pesmi, ki so jim
najbolj blizu, in ki jih nosijo globoko v sebi.
To smo slišali in začutili.

Mešani pevski zbor Ciril Silič iz Vrtojbe
je bil ustanovljen leta 1945 kot moški pevski zbor, ki je čez trideset let povabil v svoje
vrste še ženske. Ciril Silič je bil njihov znani glasbeni pedagog in zborovodja. Zadnja
leta vodi zbor Milena Prinčič. Razveselili so
nas z ubranim petjem pesmi: V tujini, Sneg,
Oj,ta mlinar in Dekle je na pragu stalo. Zase
pravijo, da se radi družijo ob partizanskih,
nabožnih in ljudskih pesmih v različnih priredbah. Ta raznolikost se je lepo odrazila v
izboru pesmi.

Mešani pevski zbor Klasje Bukovica-Volčja Draga, ki ga vodi Patricija Nemec, je
ponovno pognal korenine v kraju, kjer je
zborovsko petje bilo doma, je pa za nekaj
let zamrlo. V svojih vrstah združujejo predvsem malo starejše glasove in radi bi zbor
čimprej pomladili. Večkrat nastopajo v kraju
in na različnih revijah in prireditvah izven
domačega okvirja. Veseli december in božični koncert sta nastopa, ki prinašata veliko
veselja in tudi kakšno presenečenje. Razveselili so nas s priredbami zabavnoglasbenih
pesmi: Vrtiljak, Brez besed in Čebelar.

Prijetno presenečenje večera so bile dekleta
in žene Ženskega pevskega zbora Vogrinke
z Vogrskega pod smelim vodstvom zborovodkinje Barbare Šinigoj. Vaditi so začele

Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko nosi
v svojem imenu ime vode Lijak, ki je vedno
dajala kraju življenje in letnico ustanovitve
zbora. 130 častitljivih let jih uvršča na dru-
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bčinskem prazniku

go mesto v Sloveniji med zbori, ki so morda utihnili v tistih medvojnih težkih časih,
vendar ostali zvesti svoji izvorni vlogi. So
tudi eden od devetih zborov, ki so sodelovali na vseh dosedanjih revijah Primorska
poje in na vseh revijah goriških zborov. Več
o našem slavljencu je bilo in bo zapisano v
letošnjem slavnostnem letu. Odločna, simpatična in zavzeta zborovodkinja Barbara
Šinigoj jim je svetovala, da zapojejo pesmi:
Kaj bi te vprašal?, Pojdem na prejo in Čukova ženitev. Bil je to ubran in, kot se za slavljence spodobi, dober nastop.

teja Petejana skupina petindvajsetih ljudi, ki
se zaveda, da je odgovorna tudi za to, da v
prostor in čas pusti odtis slovenskega zborovskega petja.«
Izredno ubrano so nam zapeli: Tam, kjer pisana so polja, O kresu, Bevkova pesem - zborovsko glasbeno presenečenje Mateja Petejana.

Ko glasbo in petje poslušamo s srcem, ko
občudujemo slikarske in druge stvaritve naših ljudi, smo srečni, da smo del bogatega
kulturnega mozaika naše občine.
 Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan

Zborovodja Matej Petejan je predstavil prekaljeni Moški pevski zbor Provox, ki ubrano
prepeva na Goriškem, po državi in v tujini že
od leta 1986. Ponašajo se z nastopi na koncertih, tekmovanjih, festivalih in s priložnostnimi nastopi doma in na širšem območju.
Prepevali so v Belgiji, Franciji, Španiji, Italiji,
Nemčiji, na Madžarskem in to kar nekaj let
pod vodstvom zborovodje Ivana Migniozzija, ki jim še vedno rad pomaga. Zapisali so,
da je »zbor Provox tudi pod vodstvom Ma-
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Foto: Arhiv Štarancan

Predstavitev knjige o prijateljstvu

Po lanski obsežni in vsebinsko izjemno bogati razstavi so pred nedavnim predstavili še dvojezično
publikacijo o koreninah in poteku
petintridesetletnega
pobratenja
med Krajevno skupnostjo Renče in
Občino Štarancan v sosednji Italiji.
Njen pomen potrjuje tudi pozornost, ki so
jo knjigi posvetili nekateri mediji. Naj omenimo, da so o njej poročali celo v osrednjem
slovenskem časopisju, pri čemer posebej
izpostavljamo Delove Književne liste. Na
izid knjige in že prej o razstavi se je široko
razpisal tudi Primorski dnevnik iz Trsta in
Gorice, lepo mesto pa je dogajanje našlo
tudi v mesečniku Goriška, Primorske novice kot primorski dnevni časopis pa so se
(pričakovano?) odzvale bolj skromno, enako tudi radijske postaje, celo Radio Koper,
televizija pa dogajanja sploh ni omenila. Takšnemu odnosu se čudimo tudi zato, ker je
knjiga izšla kot del zbirke Odstiranja, ki jo je
zasnovala Občina Renče-Vogrsko in je v tem
smislu pohvale vredna posebnost v vsem
slovenskem prostoru, druga posebnost pa je
v njeni dvojezičnosti, ki vnaša v naš skupni
prostor dimenzijo enakopravne in k resničnemu sožitju naravnane življenjske prakse.
Knjigo Bratje v svobodi – Fratelli nellla
libertà so najprej predstavili v Štarancanu,
zanimivi obmorski občini med Tržičem,
Ronkami in Tržaškim zalivom, ki se ponaša
z dolgoletno svobodoljubno tradicijo in čudovitimi naravnimi danostmi, nato pa še v
Renčah, ki so pred nekaj leti obeležile častitljivo 750-letnico prve znane pisne omembe
imena kraja, med narodnoosvobodilnim
bojem in po njem pa so bile kovačnica priObčinski list / Občina Renče - Vogrsko / junij 2013
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jateljstva in trajnega sodelovanja med sosednjima krajema in narodoma.
Na 176 straneh velikega formata so v knjigi
zbrani članki več kot dvajsetih avtorjev, pričevalcev začetkov pobratenja in mnogih, ki
še danes tvorno nadaljujejo njihovo delo. V
uvodnem delu si sledijo zapisi sedanjih vodilnih akterjev pobratenja Boruta Zorna,
Aleša Bucika, Lorenza Presota in Ricarda
Marchesana, posebej pa velja omeniti razpravi Jožeta Šušmelja, nekdanjega predsednika Občinske skupščine občine Nova Gorica, dolgoletnega diplomata in publicista,
Lorenza Papaisa, župana občine Štarancan
v času pobratenja ter Angela Mlečnika, ki
še danes dejavno prispeva k tej plemeniti
pobudi. Knjigi dajejo poseben ton temeljni,
zgodovinsko obarvani prispevki Mirana Pahorja in Marca Puppinija kot tudi obsežno

•
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Branko Marušič in prof. Aldo Rupel. V italijanščino sta tekste prevedla Sonja Božič in
Igor Pahor, v slovenščino pa Neva Pahor in
Katjuša Žigon. Omenjeni sodelavki in Ricardo Marchesan so tudi podrobneje spregovorili o poteku nastajanja knjige, ki jo je v
dar prejela vsaka družina v KS Renče.
Predstavitev knjige je spremljal bogat kulturni spored, ki so ga za številno občinstvo
in predstavnike oblasti ter drugih institucij v
Štarancanu pripravili učenci in učitelji tamkajšnje osnovne šole, sodelovali pa so tudi
mladi člani gledališke delavnice La Barraca.
V Renčah pa so v kulturni dvorani, ki so jo
krasile slike domačih slikark pod vodstvom
prizadevne Heme Jakin nastopili učenci
domače devetletke. Ana Lipušček, Mark
Saksida, Neli Saksida, Lia Čotar, Urška
Gruden, Ula Zorn in Tjaša Furlan ter srednješolka Mija Lipušček so skupaj z vrsto
nastopajočih sveže in pristno predstavili
sebe, čar preteklosti in upanje prihodnosti.
Spored sta sooblikovali učiteljici Nataša Domazet in Mojca Saksida, pri organizaciji pa
je pomagala učiteljica Slavojka Furlan. Poseben ton prireditvi je dal tudi nastop Bogomirja Furlana, ravnatelja Osnovne šole
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, ki je izpostavil vlogo učencev, učiteljev in kolegov,
prejšnjih ravnateljev iz Renč in iz Štarancana, med njimi Jožeta Podbrščka in Tullia
Foschiana.

V štirih razdelkih najdemo slikovno bogato
opremljene prispevke o glasbi in petju kot
mostu med narodoma, o ulici Renče, o dobrodelnosti kot načinu sodelovanja in posebej o Jožefu Krpanu Jožotu kot častnemu
občanu Štarancana. Objavljen je tudi celoten
članek Maria Abrama, partizana in kasnejšega župana občine Koper, ki ga je posvetil
Renčam, ter nepozabnemu medvojnemu
prijateljstvu in solidarnosti. Publikacijo, ki
je, kot rečeno, izšla v zbirki Odstiranja, zaključujeta povzetek pregledne slikovne razstave Pobratenje v slikah in tekst gledališke
predstave Spominjam se zvezdnega neba, ki
jo je pripravil profesor Massimo Palmieri,
v obeh krajih pa izvedli mladi Štarancanci.
Knjigo so izdali Občina Renče-Vogrsko,
Krajevna skupnost Renče, Občina Štarancan
in Odbor 2. junij iz Štarancana, natisnila pa
jo je tiskarna San Marco v Krminu. Uredili in za tisk so jo pripravili Ricardo Mar-

chesan, Miran Pahor, Neva Pahor, Benito
Peres, Michele Rossi, Umberto Volpato,
Borut Zorn, Katjuša Žigon, strokovno oporo pa sta avtorjem in urednikom nudila dr.

 Radivoj Pahor
Foto: Bogo Rusjan
Foto: Arhiv Štarancan

poročilo o druženju pobratenih šol, ki so jih
napisale učiteljice Adrijana Likar, Annalisa
Miniussi ter Tiziana Fedel.

Prireditev v Renčah, ki sta ji poleg številnih
avtorjev tekstov prisostvovala tudi predstavnika Zveze borcev za vrednote NOB Vladimir Krpan in Štefan Cigoj, je zaključil
pevski zbor Provox pod vodstvom Mateja
Petejana.
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Srcu prijazna občina
Projekt »Vsaka sekunda
je dragocena«.
Današnji čas in način življenja od nas zahtevata velike napore ter nas silita v to, da se
vrednosti lastnega zdravja premalo ali sploh
ne zavedamo vse do takrat, ko nas to zapusti.
V Enoti za prvo pomoč, ki deluje v okviru
Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko, smo
že v programu dela za leto 2012 načrtovali
številne aktivnosti, s katerimi smo želeli občanom približati naše delo in zavedanje, da
lahko sami veliko storimo za svoje zdravje.
V okviru tega programa se je porodila ideja
o postavitvi AED naprav na območju naše
občine. Stekli so prvi pogovori in kmalu je
bila oblikovana ideja oz. projekt »Vsaka sekunda je dragocena«. Šlo naj bi za postavitve
javne mreže štirih AED naprav na območju
naše občine, ki bodo vključeni v Bazo AED
naprav v Sloveniji. Ta deluje v okviru Medi-

cinske fakultete v Ljubljani.
Razlog za to smo videli v nepokritosti širšega območja z AED napravami (tudi zunaj
meja naše občine) in povečani potrebi po
takšnih napravah. S tem smo želeli dvigniti nivo lastne varnosti za vse občane naše
občine. V Sloveniji namreč vsak dan doživi
srčni zastoj od 3 do 5 oseb. Bolezni, ki vodijo
do srčnega zastoja, so zelo pogoste, zanje pa
zbolevajo vedno mlajši. Pravilno ukrepanje
v prvih sekundah srčnega zastoja tako pogosto odloča o življenju ali smrti obolelega.
V zadnjih letih se je način, kako ukrepati v
takem primeru, močno spremenil. Vedno
večjo vlogo dobiva pomoč, ki jo še pred prihodom reševalne ekipe izvajajo prisotni ob
nenadno obolelem. Vloga laika torej predObčinski list / Občina Renče - Vogrsko / junij 2013

stavlja ključen člen v verigi preživetja.
AED - Avtomatski eksterni defibrilator je
prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo
električnega sunka pa lahko srce ponovno
požene in s tem reši življenje. Uporaba AED
je varna in enostavna, uporablja ga lahko
prav vsak.
Samo uporaba AED, brez stiskov prsnega
koša in umetnega dihanja, je neučinkovita.
AED sam po sebi ne rešuje življenj, je pa
izredno pomemben pripomoček pri oživljanju, saj z uporabo AED lahko narediš toliko
kot celotna reševalna ekipa, ki na kraj prispe
pogosto prepozno. Če se človeku ustavi srce
in mu ne pomagamo, umre po 10 minutah.
Možgani se okvarijo že veliko prej!
V četrtek, 16. Maja 2013, je v Mali dvorani
Zorana Mušiča v Bukovici potekala slavnostna predaja štirih AED naprav (defibrilatorjev), ki jih je v Projektu »Vsaka sekunda

je dragocena« kupila Civilna zaščita občine
Renče-Vogrsko. S tem je omenjeni projekt
oziroma ideja zaživela. AED naprave smo
postavili v vse naše krajevne skupnosti:
• KS Renče (Pošta Renče)
• KS Bukovica – Volčja Draga ( občinska
stavba in Pošta Volčja Draga)
• KS Vogrsko (šola Vogrsko)
Želeli smo, da bi bile AED naprave javno
dostopne 24 ur/dnevno vsem, ki bi jih potrebovali. To pa je pomenilo, da smo morali
posebej urediti mesta - AED točke tako, da
so ta vidna (postavitev omarice, označitev z
logotipom, navodila za uporabo - t.i. veriga
preživetja) ter postaviti ustrezen nadzor varovanja. Mislim, da nam je to uspelo.
16

Ob tej priložnosti, bi se rad zahvalil vsem, ki
ste nam pri tem projektu pomagali.
To so: Občina Renče-Vogrsko, Civilna zaščita Renče-Vogrsko, OZRK Nova Gorica, KORK Renče, KORK Bukovica-Volčja
Draga, KORK Vogrsko, KS Renče, KS Bukovica-Volčja Draga, KS Vogrsko, Pošta
Slovenije, POŠ Vogrsko, Zoplast d.o.o.,
Telmos d.o.o., Mi reklam, Julijan d.o.o.,
Nina Klaut, Petra Rusjan, Prograf reklame, Matjash-Matjaž Bizjak s.p. , Ingrid
Kašca Bucik in Jana Harej Figelj.
V Enoti za prvo pomoč se zavedamo, da se s
tem naše delo ni zaključilo. Z brezplačnimi
praktičnimi delavnicami želimo vse zainteresirane občane naučiti, kako pravilno ukrepati v primeru srčnega zastoja in pri temu
uporabiti AED napravo.
V upanju, da bomo s širjenjem mreže AED
naprav v naši občini nadaljevali, že danes

vabim vse, da se nam pridružite in ne odlašate, kajti »Vsaka sekunda je dragocena«.
V imenu vseh občank in občanov Občine
Renče-Vogrsko, pa vam že sedaj izrekam besede zahvale.

Sredstva bomo zbirali na UJP Nova Gorica
TRR: 01401-0100020123
sklic 0034
namen: Vsaka sekunda je dragocena
 Uroš Kobal
namestnik poveljnika CZ in vodja Enote za
prvo pomoč
viri: www.erc.edu
Ploj T. Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatičnega
defibrilatorja. Ljubljana: IATROS, 2006.
http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
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Kuhinja naših non
Za nami je še en lep, čeprav deževen pomladanski dan, sobota 25.
maj. V prostorih kulturnega doma
v Bukovici je po koncu veseloigre
z naslovom Limonada slovenika, ki
so jo odigrali igralci Dramske družine SKPD F.D Sedej iz Števerjana,
ponovno zadišalo iz kuhinje naših
non, ki je letos potekala že drugo
leto zapored.

Pridne roke naših domačink in domačinov
v sodelovanju z Društvom upokojencev Bukovica-Volčja Draga in finančno pomočjo
Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga so pripomogle, da smo lahko ponovno
ponudili dobrote, ki so nekoč in še danes
polnijo mize naših domov. Obiskovalci so si
poleg pokušine hrane lahko ogledali pripravo nekaterih jedi ter izmenjevali izkušnje
o pripravi le teh in vseh ostalih, ki so se pripravljale ponaši domovih. Da bi bila hrana
še bolj okusna, smo ji nalili kozarček rujnega
in dodali ščepec glasbene začimbe z dvema
harmonikarjema, ki sta izvabila na plan prečudovite pevske glasove naših obiskovalk in
obiskovalcev.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi
jedi, se veselili in omogočili ta prečudovit
večer, ki je prinesel veliko veselja, zadovolj-

stva in sreče na obraze vseh nas, ki smo bili
del tega dogodka.
 Irena Rovan
Foto: Bogo Rusjan

Eva Ivana Fabčič – Foto: Erika Fabčič
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Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Vogrsko
Pihalni orkester Vogrsko v spomladanskih mesecih organizira spomladanski koncert, ki postaja že
tradicionalen. Letošnji se je odvijal
7. aprila v dvorani Dvorca Vogrsko.
Mogoče se s tem koncertom res ni
začela letošnja pomlad, ponudil pa
nam je z glasbo napolnjen večer, ki
nam je pričaral vsaj malo toplega
spomladanskega vzdušja.
Za tokratni koncert je orkester pripravil
predvsem znane popevke z lahkotnejšimi
ritmi. Poleg orkestra pa smo lahko prisluhnili tudi trem učenkam Godbeniške šole
Vogrsko, ki so se udeležile letošnjega tekmovanja mladih glasbenikov Primorske, Moškemu pevskemu zboru Lijak 1883 Vogrsko
in ženskemu zboru Vogrinke. Se še spomnite, kako se je glasbeni večer odvijal?
Koncert se je začel z znano skladbo Lemon
tree, ki jo je orkester že igral pred več kot
desetimi leti – kot takrat tudi tokrat pod
taktirko Tomaža Škamperleta. Po uvodni
skladbi nas je pozdravila povezovalka večera Sara Spačal in napovedala naslednji
nastopajoči – solistični točki klarinetistk Eve Ivane Fabčič in Mete Vodopivec.
Dekleti sta učenki Godbeniške šole Vogrsko, ki sta se pod mentorstvom Tomaža
Škamperleta udeležili letošnjega tekmovanja mladih glasbenikov Primorske in osvojili srebrno priznanje. Na klavirju ju je spremljala Neva Klanjšček.
Po teh nastopih so bili poslušalci ravno prav
ogreti, da je s svojim koncertom lahko nadaljeval orkester. Najprej je zaigral skladbi Buona sera signorina in Amor amor in
ker se je dvorana že pozibavala v ritmih
sambe, je sledil še venček največjih
hitov skupine Gipsy Kings.
Po teh skladbah sta nastopila dva zbora.
Najprej letošnji slavljenec, starejši brat pihalnega orkestra, Moški pevski zbor Lijak

1883 Vogrsko. Letos zbor praznuje častitljivih 130 let delovanja in ob tem častitljivem jubileju mu čestita tudi pihalni orkester! Pod vodstvom Barbare Šinigoj se je
predstavil s tremi skladbami. Ker pa že
dobro leto moški niso edini, ki prepevajo
na Vogrskem, so se ob tej priložnosti z
nastopom predstavile tudi Vogrinke,
ženski pevski zbor, ki je svojo pot začel pod
okriljem sekcije Aktiva podeželskih žena,
potem pa se osamosvojil kot sekcija Kul-

turno-turističnega društva Vogrsko. Pod
vodstvom Barbare Šinigoj prepevajo ljudske
pesmi, tri izmed njih so zapele tudi ob tej
priložnosti.
Po zborovskem petju sta sledili skladbi v izvedbi orkestra – Vrača se pomlad in vsem
dobro znana Ura brez kazalcev. Koncert se
je tako prevesil h koncu, a še pred koncem
smo prisluhnili mladi saksofonistki Petri
Jarc. Na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov je, tudi ona pod mentorstvom Tomaža Škamperleta, dosegla zlato priznanje,
na državnem pa bronasto. Z vsemi tremi
pridnimi učenkami, Meta in Petra sta tudi
že članici orkestra, se orkester rad pohvali in
jim čestita ob tem dosežku!
Za zaključek tega lepega glasbenega večera
so vsi nastopajoči združili moči: ob spremljavi Pihalnega orkestra Vogrsko sta oba
vogrinska zbora zapela Dan ljubezni … Pa
ne samo oba zbora, cela dvorana je pela! In
čeprav jim mogoče prave pomladi ni uspelo
priklicati, se vsi, ki smo se koncerta udeležili, lahko strinjamo, da smo ta večer čutili
pomlad.
 Jasna Živec
Foto: Jasna Živec
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Koncert mladih godbenikov iz naše občine

Že tretje leto zapored je 3.junija, v
veliki dvorani kulturnega doma v
Bukovici, potekal koncert mladih
glasbenih navdušencev iz naše občine.
Marsikomu glasba predstavlja vir užitka,
sprostitve in utehe. Marsikoga poživlja in
popelje v njen čarobni svet, kjer se razbremeni skrbi in vzpostavi stik sam s seboj.
Ni pomembno, ali se z njo ukvarjaš amatersko ali profesionalno. Najpomembnejše
je, kaj postaneš, ko se z njo soočiš. Prav to

spoznavajo tudi mladi glasbeniki iz občine
Renče-Vogrsko. Nekateri svoje znanje pridobivajo v Glasbeni šoli Nova Gorica, drugi
v Godbeniški šoli Vogrsko in Prvačina, spet
tretji se glasbi posvečajo izključno amatersko in sledijo lastnim občutkom ritma in
melodije.
Koncert je beležil nastope mladih glasbenikov, ki svoje melodije sproščajo s trobili,
pihali, tolkali, brenkali ali pa po klavirskih
tipkah. Prisluhnili smo tako samostojnim
kot tudi skupinskim nastopom. Na odru sta
nastopila tudi zbor in šolski orkester god-

19

beniške šole Vogrsko. Sicer pa so melodije
izhajale iz celega sveta, vse od daljnih latinskoameriških zvokov do pristne slovenske
Kekčeve pesmi.
Po uro in pol dolgem koncertu so vsi nastopajoči bili deležni posladka in dogajanje se je
zaključilo s prijetnim klepetom v preddverju.
Za izvedbo dogodka se gre zahvaliti Društvu
za kulturo, turizem in razvoj Renče, občini
Renče-Vogrsko ter seveda vsem mentorjem
in spremljevalcem.
 Sandra Mozetič
Foto: Bogo Rusjan
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Spomini v nastajanju
S svojo 22-člansko zasedbo je Big
band Glasbenega društva Nova
iz Nove Gorice v petnajstih letih
svojega obstoja odigral več kot 240
koncertov. Letos so združili moči s
koprskim tubistom Goranom Krmacem, sodelovanje pa predstavili
na petem Glasbenem večeru v Bukovici.
Big band Nova je iz leta v leto širil svoj repertoar, se povezoval z različnimi solisti:
pevci Nušo Derenda, Alenko Godec, Otom
Pestnerjem, Nušo Drašček, jazz kitaristom
Primožem Grašičem, nizozemskim saksofonistom Jasperjem Bloomom in raperjem
N‘tokom. V poldrugem desetletju se je sestav kalil pod vodstvom zelo različnih goriških glasbenikov mlajše generacije (Miloš
Rijavec, Boštjan Simon, Damijan Valentinuzzi, Anže Vrabec), se predstavljal v tujini
- v Italiji, Švici in Srbiji ter osvojil tudi nekatera lepa priznanja. Dosedanja prizadevanja, da s svojim muziciranjem postreže vsem
vrstam glasbenega okusa (od aranžmajev
Franka Sinatre, Counta Basieja, Jožeta Privška do vrste odličnih priredb Anžeta Vrabca), so lani nadgradili z novim projektom
gospel glasbe (Singirls& Big band Nova).
Letos pa se je Big band Nova združil s koprskim tubistom in predstavnikom nove jazz
generacije Goranom Krmacem. Nastala je
zbirka skladb, ki črpajo iz najnovejših usmeritev big bandov po vsem svetu. “Gre za
projekt moderne kompozicije, ki še zdaleč ni
dosegla svojega vrhunca. Preproste linije posameznih sekcij instrumentov se sestavljajo v
mističnost izkušnje, ki pa človeku ne pusti zapreti očesa, še manj pa ušesa. Nova glasba vas
bo ulovila in držala vse do konca koncerta,”
je najnovejši projekt napovedal Dano Ličen,
jazz pevec, ki “vozi” skozi življenje z umetnostjo v roki in je pred mesecem prevzel
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dirigentsko vlogo novogoriškega Big banda.
Vipavska burja, Neverjetno, Mistika in Spomin v nastajanju so naslovi novitet, ki jih je
Krmac napisal za Big band Nova in se v njih
- razen v eni skladbi, ki ima pridih afro-kubanske glasbe - razkril kot izjemno izviren
in duhovit zaveznik eksperimentalne glasbe. “Skladbe so rezultat trenutnih navdihov.
Pisal sem kot nekdo, ki malo komponira, in
zato sem v ta dela vključil čim več različnega glasbenega materiala. Pri tem pa sem iskal predvsem igrivost, saj sem želel, da bi se
glasbeniki ob izvedbi zabavali. Čeprav je to
stilno zelo drugačna glasba, kot so jo igrali
doslej, in je tudi precej bolj naporna in eksperimentalna, sem vendar vanjo vključil take
elemente, na primer intonacijo, ritmiko, ki
vendar pomenijo zanje tudi nov korak naprej
in novo izkušnjo,” je po svežih, dopadljivih,
simpatičnih in sproščenih krstnih izvedbah
povedal Goran Krmac.
V maniri jazza je seveda v komadih prepustil tudi svobodni kreativni navdih samim
glasbenikom, dal priložnost solistom in z
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igro na svojo tubo odstiral eksotičnost glasbila v tovrstnih sestavih. S skladbo Spomin
v nastajanju je poskušal oživiti moč trenutka, nas z Mistiko očarati z dražljivostjo
zenovskega naključja, ki ga je Dano Ličen
potenciral z naključnim prebiranjem zapisa
o naravi ljubezni iz romana Otok prejšnjega
dne Umberta Eca. Pogumno, drzno, kreativno in redko je dejanje, da se tovrstni ljubiteljski glasbeni ansambel sooči z uresničitvijo takega avtorskega projekta.
Da Big band Nova igra drugačno poglavje med številnimi podobnimi slovenskimi
sestavi, so dokazale tudi živahne, solidne
in predvsem z občutkom podane izvedbe še petih skladb (Cycles, Againstallodds,
Wellyouneedn‘t, Lil‘Darlin, Allof me).
Bukovški krst je razvedril in uspel, nam namignil tudi že na nove energije Glasbenega
društva NOVA, ki so pred tednom zaživele
na prvi zgoščenki z naslovom Flowofinertia
NOVA jazz quinteta. A to je že zgodba za
naslednjič …
 Tatjana Gregorič (Primorske novice)
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6. april - Dan za spremembe v naši občini
Letošnji, že četrti vseslovenski Dan
za spremembe, ki ga koordinira Slovenska filantropija, je bil usmerjen
v širjenje solidarnosti. V času pretiranega potrošništva smo izvajalci
raznolikih akcij v lokalnem okolju
nagovorili sokrajane, da so prinesli
kakšen uporaben predmet, na drugi
strani pa nekaj koristnega zase odnesli. Izkupiček izmenjave predmetov smo namenili šolskim skladom
za plačilo šole v naravi otrokom iz
socialno šibkejših družin.

Mi smo sončki

Akcija je spodbudila mnogo dobrih misli,
dobrih del, nas na svojski način povezala
med seboj in zagotovo prinesla kateremu
učencu vstopnico za udeležbo v šoli v naravi.
Hvala vsem, ki ste bili del tega tritedenskega dogajanja: majhne, a dragocene spremembe.
 Tekst in foto: Zmaga Prošt

Igrica Palček

Društvo upokojencev Renče, pobudnik in
nosilec akcije, se je povezalo z Osnovno
šolo Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Vsa gospodinjstva v občini smo povabili k
sodelovanju v solidarnostni akciji »Podaj
naprej: podari, kupi in prispevaj v šolski
sklad!«, k izmenjavi različnih uporabnih
predmetov (pripomočkov za prostočasne
dejavnosti, gospodinjskih aparatov in pripomočkov, otroške opreme in oblačil, igrač,
knjig…). Prinašali so jih na zbirno mesto v
Hišo pravih srečanj, kjer smo v soboto, 6.
aprila organizirali dobrodelni bolšji sejem.
Donacijo v znesku 302 evrov smo nakazali
šolskemu skladu naše šole. Neprodane podarjene predmete smo predali Območnemu združenju Rdečega križa.

Gneča na sejmu

Za nagrado in spodbudo vsem sodelujočim: donatorjem, podpornikom, prijateljem, smo ob prodaji organizirali spremljevalni kulturni program. Na odru kulturne
dvorane so zapeli otroci iz vrtca o sončku,
dramska skupina »Face« Kulturnega društva Slavec iz Solkana pa je navdušila z dramatizacijo Grimmove pravljice Palček. V
Hiši sta obiskovalce sejma zabavala mlada
prostovoljca - pevka in kitarist.
Izbiramo knjige

21

junij 2013 / Občina Renče - Vogrsko / Občinski list

•

iz krajevnih skupnosti •

Pomladni utrinki iz Hiše pravih srečanj Renče

Naša medgeneracijska klekljarska
skupina pod vodstvom Gabrijele
Likar - Slovenke, je v počastitev
dneva žena pripravila v hiši pregledno razstavo čudovitih čipk. V nekaterih smo obiskovalci prepoznali
začetniške korake, druge so nas
prepričale o pravem mojstrstvu.
Otvoritev je blagozvočno pospremila skupina citrark društva Univerza za 3. življenjsko obdobje iz
Nove Gorice.
50-urni tečaj francoščine »Urice francoščine
za popotnike« je obiskovalo in konec aprila
uspešno zaključilo 18 udeležencev. Prijazna
učiteljica Jana Erzetič, strokovna sodelavka
Ljudske univerze v Novi Gorici, nas je z veščim in zanimivim pristopom motivirala za
aktivno sodelovanje. Bilo je poučno in zabavno hkrati, v skupini udeležencev starih
od 30 pa tja do nekaj čez 70 let. Vsi smo
se dobro odrezali na preizkusu znanja in se
razveselili »spričevala«.

Da smo najmlajši in starejši dobri sodelavci
in prijatelji, pričata dve zanimivi srečanji.
V Hiši smo za otroke skupine Mavrica iz
VVZ Renče pod vodstvom Livonke Pertovt
pripravili učno delavnico o pripravi kruha
in drugih dobrot iz polnovredne moke. Z
zanimanjem so spremljali Mirana Pahorja,
ko je v leseni mlinček stresel pšenična zrna,
v skledo pa se je že vsipala moka. In prav ta
moka je dobila potrebne dodatke, iz katerih
so s pomočjo Janke Pahor zgnetli testo in
oblikovali različne figure. Iz kuhinje je prijetno dišalo, medtem ko so risali in pisali
sporočila o kruhu. S polno košaro dobrot so
se poslovili in obljubili, da nas kmalu spet
obiščejo.
Prav posebno poučno druženje z razredom
tretješolcev OŠ Renče so pripravili trije
prostovoljci-upokojenci po zamisli Franka
Arčona z namenom, da prikažejo stare, še
vedno uporabne veščine in uporabnost mladega upogljivega vejevja. Prikazali so obrezovanje latnika, privezovanje z vrbovimi
šibami - »bakami«. Dečki in deklice so se
vsi preizkusili v vozlanju. Več o tem srečanju
preberite v prispevku tretješolke Mance.
Pred Veliko nočjo je v Hiši spet zadišalo. Na
delavnici o pripravi potice, ki jo je vodila
Janka Pahor, so se zbrale preizkušene kuharice, si izmenjale recepture, se naklepetale in
obujale spomine o tem, kakšna je bila potica
njihovih non, mam kdo jih je naučil prvih
lekcij priprave, kako so se urile, kakšne sestavine imamo v današnjih časih na voljo,
o tem, da peka potice pričara praznično
vzdušje v domu in povezuje domače ter razveseli tistega, ki jo dobi v dar, ko je ne more
več sam pripraviti.
Dvakrat na mesec je spoznavala likovne
tehnike pod vodstvom Heme Jakin pisana
skupina ljubiteljev slikanja. Pridružila se jim
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je tudi skupina varovancev Varstveno delovnega centra Stara gora. Prijazna barvita
srečanja so priložnost za učenje, sprostitev,
prepoznavanje in spoštovanje drugačnosti
vsakogar od nas.
Tudi Marinka Gatnik je nagovorila in očarala (v dveh likovnih delavnicah) skupino
ustvarjalk, da prisluhnejo sebi in razvijajo
svojo lastno likovno govorico.
V Hiši se že pripravljamo na izvajanje poletnega počitniškega živžava, varstva in
ustvarjalnih delavnic za otroke. Veseli bomo
vsakogar, ki nam je kakorkoli pripravljen
pomagati, da bo še bolj pestro in zanimivo!
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
 Tekst in foto: Zmaga Prošt
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Razstava slik vrtnic burbonk

Burbonke - vrtnice ki krasijo samostanski vrt na Kostanjevici
nad Novo Gorico, so letos kljub
vsakodnevnemu deževju s svojimi čudovitimi cvetovi in opojnim
vonjem razveseljevale obiskovalce
in nas slikarke. Trinajstega maja
smo imele tam ekstempore. To
je bil eden redkih dni v maju, da
ni deževalo. Na ekstempore smo
povabile tudi prijatelje slikarje iz
društva ENDAS iz Italije. Nastale
slike smo razstavili v novogoriški
Frnaži - galeriji KS Nova Gorica.
Otvoritev sta z glasbenim vložkom
popestrila Rebeka Stres in Jernej
Kobal , za kar se jima prisrčno zahvaljujemo. Hvala velja tudi Melaniji Kerševan, ki nam je razstavo
omogočila. Ogledate si jo lahko
vsak delovni dan od 9. do 15. ure.
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Na razstavi smo sodelovali: Alenka Černic,
Alenka Gregorič, Anamarija Metlikovec,
Boža Skočir , Estera Prinčič, Giorgio Galottini, Graziella Miniussi, Hema Jakin,
Ida Kocjančič, Jana Dolenc, Lea Černuta Pintar, Lidija Gruntar, Lucija Ciglič,
Majda Klančič, Mara Marinič, Marica
Kobal, Maria Grazia Persolja, Marinka
Grohar Gatnik, Miranda Leban, Nada
Bric, Nevenka Faganeli, Severina Rijavec,
Silvana Maligoj, Stazica Zorn, Valdiero
Vechiet, Zdravka Komic in Zmaga Prošt.
V začetku julija bomo slike burbonk razstavili v Renčah in z njimi popestrili praznik
Mohorjevo.

 Za slikarke Hema Jakin
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Razstava Bogdana Sobana
V petek, 24. maja je bila v avli kulturnega doma v Bukovici odprta
razstava računalniškega umetnika
Bogdana Sobana iz Vrtojbe.
Posebnost tega dogodka je bila projekcija v
dvorani Zorana Mušiča, kjer je avtor predstavil svoj nenavaden ustvarjalni pristop.
Prikazal je delovanje svojih lastnih računalniških programov, ki več ali manj samostojno ustvarjajo slike. Tako so se pred
gledalci rojevale nove slike, še nikoli videne
in nikdar več ponovljive. Prisotni so imeli
edinstveno priložnost, da vidijo, kako računalnik ustvarja slike, saj je tak likovni pristop v Sloveniji nevsakdanji. Več o avtorju in
njegovem delu si lahko preberete na njegovi
spletni strani www.soban-art.com
 Stanko Komel
Foto: Bogdan Soban in Bogo Rusjan
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Peto jurjevanje v Bukovici
Ob prazniku sv. Jurija je župnik Vojc Žakelj
blagoslovil konjenike, kočijaže in kovače,
kruh, oves, vino ter spominske medalje. Ob
tem je prosil sv. Jurija naj varuje vse pred boleznijo in nesrečami.
V imenu občine se je podžupan Radovan
Rusjan zahvalil župniku za blagoslov. Konjenikom je zaželel srečna potovanja in podaril vreči ovsa za konje. V imenu društva
Soča se je Veronika Polanc zahvalila za blagoslov, pozdravila navzoče in povabila, da se
čez leto ponovno dobimo.
Po blagoslovu so konji dobili kruh, konjeniki spominske medalje, vino je bilo za vse
obiskovalce, za najmlajše pa sok. Najprijetnejša pa je bila vožnja s kočijami po vasi in
jahanje.

V nedeljo, 21. aprila smo se konjeniki od Vipave do Kobarida in
ljubitelji konj zbrali pred župnijsko
cerkvijo sv. Lovrenca v Bukovici na
5. jurjevanju.

Prijetno sončno vreme je poleg članov konjeniškega društva Soča privabilo na jurjevanje v Bukovico veliko ljubiteljev konj iz
župnije in sosednjih vasi.

Sveti Jurij je zavetnik konjenikov, kočijažev
in kovačev. Bil je krščanski vojak - vitez iz
Kapadokije. Krščanska legenda o njem temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi v deželo. Upodabljajo ga kot močnega, mladega moža v viteški opravi na belem
konju s ščitom in sulico.
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V povorki smo zapustili prireditveni prostor
in nadaljevali druženje pri kosilu. Da je bilo
prijetneje in veselo, sta poskrbela muzikanta
Vrtovec in Stubel.
Konjeniški pozdrav 3× hura!
 KD Soča Srečko Špacapan
 Foto: Bogo Rusjan
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Otvoritev ceste skozi Martinuče
V četrtek, 11. aprila smo imeli v
Martinučih na Križišču slavnostno otvoritev obnovljene ceste od
''Rovt'' do Ozrenja v dolžini okrog
1100 metrov.
Na otvoritvi se je prvič predstavila Eni Zorn
z violino. Sledil je pozdrav predsednika Krajevne skupnosti Renče Boruta Zorna, kateri
se je zahvalil županu Alešu Buciku za posluh, ki ga ima ob naših željah za popravilo
in obnovo krajevnih cest. Le te so bile dotrajane, uničene in v zadnjem času večkrat prekopane. Skozi naše naselje se je cesta najprej
prekopala zaradi umestitve optičnega kabla.
Kasneje so se menjale vodovodne cevi.
Po strunah kitare je zaigral Žan Zorn.
Anton Rusjan je eden najstarejših vaščanov,
ki se še vedno vozi po tej cesti, zato je imel
to čast, da je prerezal trak, napet čez cesto,

in tako slavnostno odprl prenovljeno cesto.
Medtem ga je spremljala harmonika, ki jo je
spretno nategoval Peter Božič. Prvi, ki se je
peljal mimo, je bil prav Martinučkovc Pavel
Božič.
Anton Rusjan se spominja te ceste že kot
otrok. Povedal nam je, da je bila zgrajena že
za časa turških vdorov in za časa Venetov,
nekje v letih 1200 in 1300. Kasneje so jo dogradili in razširili grofje, da so se lahko po
njej vozili s kočijami. V 1. svetovni vojni je
služila Avstro-ogrski vojski, ko so se po njej
umikali v begunstvo s fronte, ki je potekala
po Krasu prav nad Martinuči. Kasneje, ko
so se domačini leta 1918 in 1919 vrnili iz

begunstva, so na tej cesti našli okupatorja, ki
je govoril italijansko. Anton se spominja, da
se je prav na tej cesti kot otrok z ostalimi
vaškimi otroki igral škuljado. Kot otrok se
spominja tudi partizanov, ki so po tej cesti
korakali v Renče.
Zaključil je z lepo mislijo: naj nas poti družijo in ne razdvajajo.
Vsi navzoči so ob tej priliki nazdravili s kozarcem rujnega, vaščanke pa so postregle s
frtaljo, vsaka s svojim skrivnim receptom.
Vaščani so se tega dogodka veselili še dolgo
v noč. Na Križišču je donela pesem iz vaških
grl tja do polnoči.
 Borut Zorn

V Oševljeku se je izboljšala infrastruktura
Zgodilo se je tudi v Oševljeku, da smo zaključili investicijo. Seveda nismo samo asfaltirali, ampak smo vzporedno zamenjali
primarno vodovodno omrežje s pomočjo
denarja iz EU ter z denarjem iz občinskega
proračuna kanalizirali za optični kabel, uredili odvodnjavanje, zgradili kar nekaj metrov podpornih zidov, zgradili nov propust
in nov most, ki ga je poškodovalo neurje, v
novem naselju smo skupaj z občani uredili
odvodnjavanje, vodovod in umestili cevi za
optični kabel ter asfaltirali cesto.

Pri urejanju novega naselja moramo pohvaliti tamkajšnje stanovalce, ki so razumeli, da
jim izboljšujemo pogoje bivanja in finančno
pristopili zraven v določeni meri, da smo
lahko investicijo dokončali v tolikšni meri,
kot je bila planirana. To se je zgodilo prvič,
od kar je naša občina, in še enkrat se jim
vsem lepo zahvaljujemo za sodelovanje.
Marsikdo se je spraševal, ko je vozil po Oševljeku po dvignjenih pokrovih jaškov, zakaj
dela ne dokončamo, vendar smo morali po-
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čakati, da se izkopi utrdijo, najbolj pa nas je
pri delu oviralo vreme.
Da je to, kar smo naredili v naselju Oševljek, velikega pomena za nas in še posebej
za tamkajšnje stanovalce, dokazuje udeležba
na otvoritvi, saj se nas je kljub dežju zbralo
veliko. Seveda s to otvoritvijo nismo zaključili z deli, ampak v načrtu ostaja še zgornji
del Oševljeka, ki je tudi prepotreben obnove.
 Radovan Rusjan
Foto: Radovan Rusjan
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Kresovanje v Martinučih

Kresovanje v Martinučih ima že
dolgo tradicijo in dolgo nastaja čez
vse leto. Zadnja leta je prizorišče
kresa ob javi pri hrastičku.
Začne se že jeseni, ko se obreže drevje, odvečne veje, ali pa če kdo od krajanov kaj
popravlja in ne ve kam z odpadnim lesom.
Takrat vaščani odpeljemo vse, kar je lesenega na kup pri javi. Najbolj prometno pa je v
marcu in aprilu, ko po dolgi zimi vsi čistimo
suhe veje okrog hiše, ko obrežemo trte, kivi,
sadna drevesa. Takrat traktor za traktorjem
drvi v javo. Vsako leto se nabere ogromen
kup lesa, ki ga s ponosom prižgemo na dan

pred prvim majem. To je ena lepa in praktična navada, ki traja že dolga leta in upajmo,
da se bo še ohranila. Vaški kurjači vsako leto
pritegnejo otroke in mladino, ti pa jih učijo,
kako se kres prižge, kako morajo opazovati

 Valentina Zorn

Pohod na Trstelj
Nočno deževje in pogled v nebo je
zjutraj marsikoga odvrnil od pohoda na Trstelj.
Kljub slabim napovedim smo se odpravili na
pot in ni nam bilo žal. Pot je v prijetni družbi kar prehitro minila, tako da smo v lepem
sončnem vremenu na prizorišče prispeli že
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kam piha veter in kje morajo postaviti požarno stražo oziroma kako morajo paziti na
ogenj. Upajmo, da bo ta šola šla iz roda v rod
in se bo ta navada ohranila tudi v bodoče.
Po opravljenem delu vedno sledi zakuska.
Ko ogenj že pojenja, se vsi skupaj preselimo
na Križišče v Martinučih, kjer Borut Zorn
raztegne mize, Franko, Viktor in Dejan poskrbijo za pečenje, ženske za pecivo, možje
za žlahtno kapljico, krajevna skupnost pa za
ostalo pijačo. Krajani si kaj povemo, zapojemo, se nasmejemo, na koncu pospravimo in
gremo vsak na svoj konec.

pred glavnino pohodnikov. Kot vedno smo
na jasi pripravili tradicionalne igre: vlečenje
vrvi, skoke v vrečah in podajanje balončkov
napolnjenih z vodo. Po športnem programu
so nam zapeli člani pevskega zbora Provox.
 Boris Pregelj
Foto: Suzana Mozetič
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Srečanje starejših krajanov
V mesecu maju, v tednu Rdečega
križa, smo v Renčah pripravili že
tradicionalno srečanje krajanov,
starejših od 70 let. Članice odbora
so z vabili obiskale okrog 270 krajanov, kolikor jih po naših nepopolnih podatkih živi v Renčah.
V rahlo deževnem popoldnevu se je v kulturni dvorani na Placu zbralo nekaj več kot
tretjina starejših krajanov. Prisotne so pozdravili in nagovorili predsednica RK Renče
Rožica Žvanut ter gosti: predsednik OZRK
Dušan Ambrožič, predsednik KS Borut
Zorn, podžupan občine Radovan Rusjan in
predsednica DU Zmaga Prošt.
V nagovorih je bila poudarjena tudi potreba
po takih in podobnih druženjih, saj pripomorejo, da se med srečanji v bolj sproščenem vzdušju vzpostavi nove stike, obuja

spomine, kar pripomore k večjemu medsebojnemu sodelovanju
zlasti na vasi.
Med našimi krajani je
22 takih, ki so že ali
bodo v letošnjem letu
dopolnili 90 pomladi.
Na srečanje so prišli
trije: Selma Mozetič
in soprog Boris ter
Aleksander Saksida.
Iskrene čestitke, enako
tudi vsem ostalim devetdesetletnikom v našem kraju.
Druženje je popestrila plesna skupina Ajda
iz Ajdovščine. To so gospe v tretjem življenjskem obdobju, ki so nas prijetno presenetile
z njihovimi temperamentnimi plesi. V veselem vzdušju smo nadaljevali druženje ob

klepetu in dobri hrani, ki so nam jo postregle članice odbora RK.
Nedeljsko popoldne je v dobrem razpoloženju hitro minilo. Udeleženci srečanja so se v
večernih urah zadovoljni razšli. Nasvidenje
prihodnje leto.

Srečanje in izlet dinozavrov letnika 1953 OŠ Renče

Minilo je dolgih pet let od našega
zadnjega srečanja. Letošnjega 31.
maja smo se zbrali na placu v Renčah vsi tisti, ki smo imeli čas, in tudi
tisti, ki ga niso imeli, so si ga vzeli.

Čeprav je minilo kar veliko let od zadnjih
skupnih šolskih dni, duh složnosti ne popusti. Spomini iz šolskih dni so nepozabni in
presežejo vse lepe trenutke današnjih dni. Z
avtobusom smo se ob 8.15 odpeljali norim
dogodivščinam naproti, razposajeni kot na
zadnji šolski dan. Naš vodja Bojan Mermolja, „vodja razreda“, ki je tudi organizator, nas je zabaval vso pot do Miramara. Na
sprehodu do Barcole nas dež ni oviral, ker
smo v sebi nosili sonce mladih dni. Nadaljnja pot nas je vodilo do Izole. Kavica nam je
dišala, kavalirji so tudi bili z nami, zato se

jim zahvaljujemo za
okrepčilo. Kaj bi pa
drugega v obmorski
Izoli počeli? Z veseljem smo se vkrcali na barko. Svež
morski zrak nam je
vzbudil tek. Dobro
obloženo mizo smo
kmalu
izpraznili.
Zibali smo se med
valovi in si privoščili
enkratno panoramo
iz morske perspektive. Pripluli smo do
Pirana, kjer smo si
mestece ogledali in
kmalu spet zapluli (miza se je seveda spet
šibila od morskih dobrot). V hipu smo bili
spet v Izoli. Naša naslednja destinacija je bila
Spodnja Branica - kmetija Jejčič. Naša prva
točka spoznavanja
domačije je bila seveda vinska klet.
V lepo okrašenem
prostoru nas je spet
čakala miza polna
dobrot. Ob veselem kramljanju smo
se z žalostjo v srcu
spomnili naših prezgodaj preminulih
sošolcev. Predvsem
pa smo obujali spomine na naše drage
učitelje, ki so se zelo
29

trudili, da bi nas spravili na pravo pot - pot
znanja! Zdenka, naša požrtvovalna vodička,
nam je prebrala e-pismo naše zelo uspešne
sošolke Darinke Skomina - Kozinc, tako da
je bila kljub temu, da se srečanja ni mogla
udeležiti, z nami. Čakalo nas je tudi posebno presenečenje, za nas sta zaplesali trebušni
plesalki - svetovni prvakinji v orientalskih
plesih! Ob zvokih naše mladosti smo zaplesali tudi mi. Seveda večer ne bi bil popoln
brez torte. Lepo okrašeno in okusno torto
smo z veseljem pojedli. Večer smo zaključili svečano. Bojan, ki mu gre vsa zahvala, da
imamo ta srečanja, in Zdenka sta nam vsem
podelila rdeče nageljne. Domov smo odšli z
lepimi spomini, da smo pač najboljši letnik 1953 in še vedno složni in seveda radi se imamo, imejte se tudi vi! Bojan, Zdenka - hvala!
 Vsi vaši sošolci!
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Poletno popotovanje skozi simfonične stvaritve
šesti Glasbeni večer v Bukovici

NOVA filharmonija – filharmonična sekcija znotraj Glasbenega
društva NOVA – združuje v svojih vrstah tako ljubitelje glasbe kot
profesionalne glasbenike iz celotne
Primorske. Poudarek v sestavi pa je
zlasti na mladih šolajočih se glasbenikih (osnovnošolci, dijaki in študentje), med katerimi so tudi italijanski glasbeniki. Orkester deluje
od leta 2010 pod taktirko Simona
Perčiča.
Nekoč le sanje o ustanovitvi filharmoničnega
korpusa v društvu NOVA so danes stvarnost,
ki pa gledano s strani nadaljnjega obstoja tega
posebnega glasbenega korpusa, edinstvenega v
Sloveniji, niti ni tako razveseljujoča. Ohranjati
pri življenju takšen sestav, motivirati mlade,
da ostajajo kljub številnim šolskim in drugim
obveznostim v orkestru, je težavno opravilo.
Čeprav mladi razen dragocenih življenjskih
izkušenj ne dobijo nikakršnega plačila za nagrado, ostajajo, ker jih vežejo prijateljske vezi
in preprosta želja po muziciranju. Oni obožujejo glasbo. Žalostno je, da vsa kultura – tudi
tista, ki se jo je pred časom vrednotilo kot
profesionalno – v Sloveniji postaja ljubiteljska.
Vse manj država, podjetja in tudi posamezniki podpirajo kulturne dejavnosti s finančnimi
sredstvi, pa tudi umetniki ne morejo vedno
svojega znanja in nadarjenosti posredovati javnosti prostovoljno.
K sreči je Glasbeno društvo NOVA s podporo
Občine Renče – Vogrsko v abonmajskem ciklu
Glasbenih večerov v Bukovici dobilo možnost,
da s skupaj s svojimi glasbenimi prijatelji iz
celotne Slovenije, Evrope in sveta predstavi svojo in njihovo široko produkcijo. Tako
so letos prebivalci Občine Renče – Vogrsko
imeli mnogo možnosti za uživanje ob dobri
glasbi na raznih koncertih, katere v prvi vrsti
povezuje mladostniška energija, optimizem in
kvalitetno glasbeno poustvarjanje, ki stremi k
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vrhunskemu. Za to si prizadevajo tudi člani in
članice NOVA filharmonije, kar smo lahko občudovali na njihovem zadnjem koncertu Toccata in fuga, šestem v ciklu Glasbenih večerov
v Bukovici
Ambiciozen program, na katerem so bile velike mojstrovine klasične glasbe, kot so Beethovnova Egmont uvertura, Nimrod iz Variacij Enigma Edwarda Elgarja, Bachovi Arija
ter Toccata in fuga, Pärtovo Zrcalo v zrcalu in
Pachelebelov Kanon, kažejo na izredno ustvarjalno moč glasbenikov in dirigenta, ki vidi v
mladih veliko potenciala. Da se ti mladi znajdejo v zapletenih notnih zapisih, po katerih
posegajo profesionalni orkestri, je občudujoče.
Ti glasbeniki, ki večidel še nimajo zaključenega akademskega šolanja, vlijejo v izvedbe vse,
kar znajo, pa tudi svoja občutenja in razumevanje. Vse to opravijo več kot pohvalno,
saj glasba v njihovi
izvedbi zazveni kot
tekoča, muzikalno
izpopolnjena linija,
z mnogimi liričnimi
niansami, hrepeneče,
gromko, ljubeče, dramatično. Vsekakor
vsega tega ne bi dosegli brez dirigentovega
usmerjanja, razčlenjevanja in razlaganja zgodovine, ozadja
nastanka teh skladb,
vsebine. Zlasti je zahtevno mlade spodbuditi k izražanje dramatike in povednosti, ki je
skrita «med vrsticami» v notah. To delo večinoma sloni na dirigentu, ki ima tem ustvarjalcem veliko za dati. Oni pa dobijo veliko izzivov
pri odkrivanju skritih sporočil v glasbi.
Celota seveda ne more mimo glasbe, ki nam je
blizu: Pesmi za Lotti, kjer kraljuje v prvi vrsti
neizmerna barvitost pozavne, Maria iz muzikla West side story s solističnima vlogama roga
in trobente, Morriconejevega Cinema Paradiso s harfo, violino, violončelom in klarinetom v
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izstopajočih vlogah in nostalgične Karlssonove
Gøte. V teh vlogah so zablesteli: pozavnist Matjaž Kafol, hornist Stefano Brusini, trobentar
Gregor Rogelja, harfista Tea Plesničar, violinistka Mojca Batič, violončelistka Petra Tavčar
in klarinetist Rok Felicijan. Pri tem velja kot
veliko odliko poudariti dejstvo, da ima orkester tudi svojo skladateljico Barbaro Grahor, ki
pripravlja priredbe za orkester, kot je to storila
za Zrcalo v zrcalu in Gøto. Z dodatkom – gospel napevom Joyful, Joyful – v priredbi znanega slovenskega skladatelja Jake Puciharja se
je koncert popolnoma razživel, muziciranje s
pevko Damjano Srednik, beat-boksarjem Jernejem Terčonom ter reperjem Gregorjem Rogeljo pa je občinstvo vzdignilo na noge.
Prav vsi si zaslužijo pohvalo za opravljeno delo.
Za to, da širijo optimizem, in za to, da verjamejo v delitev umetniških lepot med poslušal-

ce radodarno, brez vsakršnega povračila. To je
mladina, iskrena in čustvena, ki si zasluži občudovanje.
S programom Toccata in fuga NOVA filharmonija odhaja še na koncerte v italijanske Barkovlje (23. junija), v Kosovelov dom v Sežano
(24. junija) in na zaključku turneje v Piran (30.
junija). Glasbeni večeri v Bukovici pa se s svojo
ponudbo vračajo v septembru.
 Janko Kopje

•

iz krajevnih skupnosti •

Pozitivna energija z Vogrskega

The users ali kot si po domače sami
pravijo člani ska/rocksteady skupine - uporabniki pozitivne glasbe, so nastali leta 2010 kot projekt
vogrina Reneja Furlana (tolkala),
Luke Hirscherja (vokal, kitara) in
Luke Manojloviča (klaviature).
Kmalu so se trojici priključili še
preostali štirje člani: Jure Fornazarič (trobenta), Kristjan Kravos
(saksofon), Robert Zimic (kitara)
in Danijel Duronjič (bas kitara).
Ker sta dva člana skupine domačina, vadbeni prostor oziroma njihov
general štab pa se prav tako nahaja
na Vogrskem, jih je publika kmalu
vzela za vogrinski band.

foot mama, Elvis Jackson, Pero Lovšin in
Španski borci, Kingstoni, Flist, na zadnjem
nastopu pa so navdušili Tino Maze in člane
skupine Jelen band. Čeprav so vajeni nastopov na večjih odrih, se ne odrečejo niti povabilom na poroke, rojstne dneve in domače
veselice. Ljudje v njih že prepoznavajo pravo
kombinacijo za žur, saj je njihov repertoar
sestavljen tako iz priredb znanih svetovnih
uspešnic kot lastnih avtorskih melodij. Teh
se je letos nabralo dovolj, da so člani 1. marca izdali prvi samostojni CD z naslovom I
want you to vibe. Besedila v angleškem in
slovenskem jeziku za enajst skladb je prispeval pevec skupine Luka Hirscher, pri sami
ideji za nastanek skladbe in njenih aranžmajih pa so sodelovali vsi člani. Skladba Prelepo
je življenje je kmalu po izidu postala pesem
tedna na radiu Koper, Ljubezen Je, Ljubezni
Ni pa izbranka tedna na radiu Robin.
Vsi, ki bi želeli uživati ob pozitivni glasbi tudi
doma, si lahko njihov cd naročite prek njiho-

ve spletne strani www.theusersband.com ali
pri Danijelu Duronjiču na tel. št. 031 534 923.
Usersi trenutno pospešeno predstavljajo
svoj prvenec na koncertih in radijskih postajah, ko pa se zberejo na vajah v general
štabu na Vogrskem, snujejo nove skladbe,
ki jih je toliko, da v bližnji prihodnosti že
načrtujejo izid drugega cd-ja. Do takrat pa
vsem bralcem sporočajo: s pozitivno glasbo
je življenje lahko prelepo.
 Nataša Podgornik
Foto: Društvo mladih Renče Vogrsko, Luka
Hirscher, Blaž Nemec

Ušesom prijazne melodije, plesni ritmi in
energični nastopi vseh članov skupine, so
postali razpoznavni znak sedmih pozitivcev
in ponudbe za nastope so kmalu začele deževati s cele Slovenije. Nastopili so na znani Mortadeljadi, Prazniku češenj, Poletju v
Bukovci in raznih festivalih ter si oder delili
s prvimi imeni slovenske glasbe, kot so Big
31
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Projekt Evropska vas na OŠ Renče spoznavali smo Grčijo
ob prijetnem druženju in zanimivem delu.
Sproščeno in ustvarjalno je delo v okviru
projekta Evropska vas. Učenci, ki sodelujejo
v projektu, sami povejo, da so se pri ustvarjanju, učenju in odkrivanju države, ki so jo
predstavljali, veliko naučili in da so se seveda zelo zabavali.
 Nadja Bagon, šolska koordinatorica

Tudi v letošnjem šolskem letu je na
OŠ Renče potekal projekt Evropska vas. Izbrali smo državo Grčijo.
Spoznavali smo geografske značilnosti, znamenitosti in zanimivosti,
grško arhitekturo, jezik, kulinariko,
zgodovino Grčije, antično Grčijo in
starogrško umetnost ter grško mitologijo.
Projekt smo vključili v učni proces, ga povezali s cilji pouka in dejavnostmi na šoli.
Učenci so imeli priložnost pokazati inovativnost in ustvarjalnost, ki se skrivata v njih.
Nekateri učenci so pokazali velik interes za
sodelovanje in so se v projekt vključevali
celo samoiniciativno - prihajali so z idejami
in predlogi, kaj in kako bi lahko naredili.

Vse, kar je nastalo v okviru projekta, smo
razstavili na šoli. Na ta način smo pripravili
celosten vpogled v nastalo v okviru projekta in vsak je imel možnost dobro spoznati
evropsko državo Grčijo.
Zaključna prireditev, ki je bila letos 8. maja
na Bevkovem trgu v Novi Gorici, pa je priložnost za medsebojno druženje, povezovanje, spoznavanje evropskih držav in njihove
kulture, znamenitosti, posebnosti in drugačnosti, ki vsako državo delajo posebno in
unikatno. Ta prireditev je res Evropa v malem. Vsak, ki se je udeleži, ima priložnost
spoznati vse države Evrope in njihove značilnosti.
Čeprav se je projekt Evropska vas letos zaključil, bi mi sodelovali še naprej, saj je to
eden izmed načinov, kako učence pripeljati do kakovostnega in trajnega znanja in to

Vtisi učenk, ki so sodelovale v projektu:

“Na Evropsko vas smo odšle tri učenke 5.A. S sošolko Tinkaro sva zaplesali stari rimljanski ples,
čeprav smo predstavljali Grčijo. Ko sva odplesali
ples, sva ponudili pomoč sošolki Maji, ki je bila
pri stojnici. Medtem ko sva plesali, je ona predstavljala našo stojnico. Mimoidočim je ponudila
naše izdelke in hrano.
Tinkara in Maja sta si odšli ogledat druge stojnice,
kjer sta dobili njihove izdelke in pokušali njihovo hrano. Tudi sama sem obiskala ostale stojnice.
Nekatere so bile zelo zanimive. Odšle smo k naši
sosednji državi Italiji, tam so nam z barvami narisale odlične tatuje. Po končanem delu smo vesele
prišle v šolo. Na Evropski vasi je bilo zelo lepo.”
Urška Gruntar, 5.A
“Preden sem odšla na Evropsko vas sem izdelovala različne izdelke: lepila zastavice, se učila ples,
izdelovala Parthenon in vhod v tempelj. Končno
je prišla sreda. da sem z Majo in Urško odšla na
Evropsko vas. Ko smo prišle tja, sem zagledala
našo stojnico. Z Urško in Majo smo ponujale
grško solato in grški jogurt. Čez nekaj časa sva z
Urško nastopali rimski ples. Ta dan mi bo ostal za
vedno v spominu.” Tinkara Hladnik, 5A
“Bilo je okoli 10. ure in ljudje so se kar kopičili
okrog stojnice. Na stojnici smo dajale zastavice,
zgibanke, grški jogurt in solato, na razstavi pa so
bili grški denar, abeceda, kazalo ter druge stvari.
Kmalu je prišel čas odhoda. Skupaj smo preživele
en lep dan, ki mi bo ostal za vedno v spominu.”
Maja Cotič, 5.A
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Učenci POŠ Bukovica sodelovali v projektu
Evropska vas
Bilo je sončno majsko dopoldne.
Na Bevkovem trgu v Novi Gorici je
postajalo že navsezgodaj živahno.
Stojnice so ponujale mnogo zanimivih informacij in gradiv, različnih izdelkov in okusnih priboljškov
številnih evropskih držav.
Učenci in učitelji POŠ Bukovica smo letošnje leto podrobneje spoznali državo Avstrijo. Učenci so se vsak na svoj način lotili že
samih priprav na predstavitev izbrane države. Skozi uvodni pogovor in usmeritev, kako

in kaj bomo o državi predstavili, so učenci
s pomočjo domačih zbirali informacije,
podatke, brošure, vodnike, kovance… Vse
stvari so pridno prinašali v šolo, kjer smo
si jih vsi z zanimanjem ogledovali. Začeli so
nastajati plakati o avstrijskih znamenitostih
ter o Slovencih, ki so zaznamovali Dunaj in
Dunaj njih. Izdelovali smo zastavice, grbe,
zgibanke in recepte, ki so značilni za Avstrijo. Ob poslušanju glasbe in opazovanju
fotografij je nastala knjiga o velikih glasbenikih, ki so delovali na Dunaju. Učenci so
po opazovanju risali umetnike, zapisali pomembne podatke o posameznih glasbenikih
ter priložili njihove skladbe. Skupaj pa smo
izdelali tudi didaktično igro: Devet zveznih
dežel Avstrije.
S pomočjo pripravljenega gradiva so učenci
8. maja v Novi Gorici z navdušenjem predstavili Avstrijo. Ogledali so si tudi številne
stojnice, ki so ponujale veliko informacij o
posameznih državah. Skozi bogat program
na prireditvi so lahko spremljali pevske, plesne in glasbene točke. V sklopu dopoldneva
je potekala tudi okrogla miza z mladimi na
temo: Biti državljan Evrope.
Po zaključni prireditvi smo v šoli pripravili
razstavo z izdelki, ki so nastajali več mese-

cev. Na takšen način smo želeli predstaviti
našo sosednjo državo še tistim, ki niso imeli
možnosti videti naše stojnice na zaključni
prireditvi v Novi Gorici.
 Darja Bitežnik,
koordinatorica projekta Evropska vas za POŠ
Bukovica

Revija otroških in mladinskih pevskih
zborov Goriške
Sonce nas še ni dodobra ogrelo, a je
vseeno prišla Naša pomlad 2013 Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Goriške. Množičnost je
poleg ubranega petja najpomembnejši adut te revije. Organizator
prireditve je bil Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti - Območna izpostava Nova Gorica.
Na reviji je pelo preko 760 pevk in pevcev,
zato je bila izvedena v treh dnevih na dveh
lokacijah: v torek, 9. aprila ob 18. uri in v
četrtek, 11. aprila ob 18. uri v Kulturnem
domu Nova Gorica ter v sredo, 10. aprila ob
18. uri v Kulturnem domu Deskle.
V četrtek, 11. aprila je na Reviji otroških in
mladinskih zborov Goriške zapel tudi Mladinski pevski zbor Osnovne šole Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče pod vodstvom
zborovodkinje Nataše Domazet. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli pianist Anže

Vrabec in učenci glasbenega krožka – ksilofoni: Marko Kofol, Matej Mozetič, Mark
Saksida, Neža Ledinek Lozej, metalofoni:
Anastasija Knez, Miha Lazić, Luka Rovtar,
Aleksij Drnovšček, flavta: Lina Lazić in
zunanji gost Bojan Rovtar (kitara).
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Mladinski pevski zbor je zapel tri pesmi: Albinca Pesek (ljudska)-Ena ptička priletela
- Nemška ljudska, Breda Oblak - Quodlibet
- U. F.,NN - Bidipdua

 Nataša Domazet
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Bili smo v Arčonski kuhinji
tudi starinske predmete: likalnik na oglje,
igro s podkvami, stare slike, ki so bile obešene
na steni in še veliko drugega. Tudi vode niso
imeli. Imeli so majhno omarico v kateri so bili
posladki, ki so bili zelo dragoceni: to je bila
kakšna marmelada, sol, sladkor in še kaj drugega. Potem nas je Franko pogostil z dobrim
sokom in košarico bombonov. Zahvalili smo
se za bombone in ogled kuhinje. Odšli smo na
dvorišče, tam smo se pogovarjali in nekateri
so pobožali psa. Odšli smo v kolono in se odpravili v šolo. V šoli smo se malo pogovorili o
preživetem dnevu.
 Manca Vodopivec, 3. razred OŠ Renče
Foto: Zmaga Prošt

V četrtek, 4. aprila, smo obiskali Arčonsko kuhinjo. Videli smo
veliko. V šoli smo se pogovorili o
pravilih in se odpravili. Hodili smo
približno 15 minut.
Ko smo prispeli na dvorišče z lepo trto, so nas
pričakali trije moški in ena gospa. Franko je
glavni oskrbnik v kuhinji. Naučil nas je vezati
trto. Tam so nam pokazali tudi različne pletene košare. Vsak je lahko poizkusil zvezati trto.
Nato smo šli v kuhinjo. Ko smo vstopili v kuhinjo, se je vsak od nas začudil, kajti, če jo pri-

merjamo z današnjo
kuhinjo, se precej
razlikuje. Prostor je
tako majhen, da smo
noter komaj vsi vstopili. Ker nekoč niso
imeli hladilnika, so
hrano imeli spravljeno v luknji, ki je imela
veliko vlage. Ker niso
imeli elektrike, so namesto luči uporabljali
petrolejke in sveče.
Predstavili so nam

Indijansko popoldne v Vrtcu Renče

Otroci Vrtca Renče so za en dan
postali pravi indijanci in tako preživeli prečudovito popoldne.
V torek, 14. maja se je pod vodstvom
športnega pedagoga Sama Nanuta odvijalo športno popoldne, ki smo ga letos poimenovali Indijansko popoldne. Na ta dan
so se skupaj družili otroci in starši ter vzgojiteljice. Letošnje vreme nam je bilo naklonjeno, zato se je druženje odvijalo na igrišču
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vrtca v Bukovici. Otvorili smo ga z indijanskim plesom in pesmijo “Ole majole”. Pred
pričetkom je vsak otrok dobil zemljevid, na
katerem so bile narisane postaje z vajami.
Otroci so s starši potovali od postaje do postaje in se preizkusili v različnih spretnostih:
od hoje s hoduljami, hoje po vrvi, vožnje s
kolesi in skiroji, v zbijanju kegljev, metanju žoge na koš … Na vsaki postaji so po
opravljeni nalogi dobili žig in tako nadaljevali pot naprej na naslednjo postajo. Po vseh
štirinajstih uspešno opravljenih nalogah so
34

mali indijančki pripotovali do vigvama, tako
imenovanega indijanskega šotora, kjer jih je
pričakalo majhno presenečenje. Za pokazan
trud in seveda veliko dobre volje je bil vsak
izmed otrok nagrajen z lovilcem sanj. Popoldne se je zaključilo s skupinskim slikanjem
ob šotoru, v družbi indijanskega poglavarja.
Imeli smo se zelo lepo in komaj čakamo, da
se kmalu spet srečamo. Posebna pohvala
vsem sodelujočim otrokom ter lep indijanski pozdrav.
 Teja Turel
 Foto: Ariane Oven
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Sončni vrt malih sončkov
V vrtcu Renče se zadnje tedne dogaja nekaj čisto posebnega, nevsakdanjega. V pomladnih mesecih se
narava začne prebujati iz svojega
zimskega spanja, vse ozeleni, vse
okrog nas brsti in oživi.
Tako se je tudi del atrija skupine Sončki, na
katerem je bila pred časom manjša zelenica,
v teh tednih spremenil v čisto pravi vrt. Vrt
kot iz pravljice, ki smo ga poimenovali kar
po imenu naše skupine in sicer »Sončni vrt«.
Ustvarjanje nečesa novega se vedno začne z
idejo - inovativno idejo. Naravnost neverjetno je dejstvo, kaj vse zmore naša domišljija
in kam nas lahko pripelje nevihta idej! In
tako je v naši skupini stekla misel o vrtu. O
vrtovih smo se pogovarjali, listali vso mogočo strokovno in publicistično literaturo na
to temo, celo pravljice, ki govorijo o vrtovih,
smo prebirali. Na sprehodih smo izkoristili
priložnost in radovedno pokukali za vsako
ograjo, kaj dobrega in lepega raste na tamkajšnjem vrtu. Skratka, postali smo skorajda pravi vrtni palčki, toliko smo se namreč
naučili o vrtovih. Intenziteta dogajanja se je
le še stopnjevala, ko se nam je nekega dne,
ob pogledu na pravokotnik poln zemlje na
našem atriju, porodila zamisel o tem, da bi si
morebiti lahko ustvarili čisto pravi vrt. Vrt,
v kakršnem bi najbolj uživali. Vrt, ki bi bil

narejen in posejan
po naših željah in
sposobnostih. Vrt,
ki bi bil samo naš!
Toda: kako sedaj od
zamisli do izvedbe?!
Dobesedno, zavihali
smo rokave, vzeli v
roke vile ter grablje
in pričeli s prekopavanjem in rahljanjem zemlje.
Naslednja faza je
bila risanje načrta
izgleda našega vrta.
Temu pa je v naslednjih dneh sledila
realizacija urejanja gredic. Za varno in pravilno gibanje po vrtu smo uredili čisto pravo
stezico, za zaščito pred hitrimi nožicami in
igračami med igro, pa smo poskrbeli z zaščitno ograjo. Tudi to smo sami izdelali iz palic
bambusa. Ko smo vrt uredili, je sledilo sejanje. Tako danes na našem vrtu rastejo radič, solata, rukola, čebula, korenje, bazilika,
paradižnik, paprika in kreša. Nismo pa pozabili niti na cvetlično gredico. Skratka, naš
Sončni vrt ima vse, kar mora imeti vsak pravi vrt. Tudi naravno past za žuželke in ostale
škodljivce, ki nam jo je pomagala izdelati
učiteljica biologije Ivana Škerjanec Maraž.
Namesto vrtnega palčka pa nam na vrtu

družbo dela ptičje strašilo »Strašilko«, ki
smo ga s skupnimi močmi izdelali sami.
Kako dobri gospodarji smo, bo znano na
pikniku, ko bomo naš pridelek z velikim veseljem, v družbi naših vrtčevskih prijateljčkov, pojedli. Upajmo le, da bo tudi sonce kaj
kmalu obsijalo naš sončni vrt za kaj več kot
le nekaj ur na dan, teden in bo tudi zelenjava
tako lepa in zdrava kot smo mi - otroci iz
skupine Sončki z Mojco Hrovatin in Jožico
Durn na čelu. Iz srca pa se zahvaljujemo tudi
Mateji Mozetič za vsako minutko dobre volje in pomoči.
 Tekst in foto: Mojca Hrovatin, Vrtec Renče

Ustvarjalno dopoldne v Medic hotelu
17. aprila so renški in bukovški tretješolci preživeli ustvarjalno dopoldne v Medic hotelu, ki sta ga pripravili učiteljici Darja Bitežnik in
Nadja Bagon.

Povabilo s strani Medic hotela smo z veseljem sprejeli, konec koncev učni načrt pri
predmetu spoznavanje okolja za 3. razred
predvideva vsebine s področja »sodelovanje,
strpnost med ljudmi, solidarnost in medsebojna pomoč«. V ustvarjalnih delavnicah so
učenci skupaj s tamkajšnjimi oskrbovanci

risali, slikali, rezali, lepili, zraven pa seveda poklepetali, zapeli in se tudi posladkali.
Skratka, bilo je zelo prijetno in ustvarjalno
druženje otrok z »nonoti«, ki jim taka sre35

čanja popestrijo vsakdan in jih s spomini
vrnejo v mlade dni.
 Tekst in foto: NB
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Vogrini - mladi raziskovalci

Že ko se rodimo, smo kot otroci
zelo radovedni. Svet raziskujemo z
vsemi čutili in želimo se naučiti kar
čim več o stvareh, ki nas obdajajo.
Raziskovanje pa se razvija in raste
skupaj z nami tudi, ko prestopimo
šolski prag. Takrat postane to raziskovanje načrtno in iz njega se lahko marsikaj naučimo.
V letošnjem šolskem letu je Goriška lokalna
energetska agencija (GOLEA) iz Nove Gori-

ce, v sodelovanju s Švicarskim prispevkom,
razpisala nagradni natečaj na temo Obnovljivi viri energije. Natečaj je bil namenjen
vsem radovednim in ustvarjalnim učencem,
ki se želijo predstaviti kot mladi ustvarjalci oziroma raziskovalci. In ker je v šoli na
Vogrskem veliko takšnih učenk in učencev,
smo se na natečaj prijavili. Z mentorico,
učiteljico Katarino Tischer Gregorič, smo
izpeljali projekt, s katerim smo poskušali
učencem v prvem triletju približati pojem
»Obnovljivi viri energije«.
Z učenci smo si najprej ogledali serijo poučnih animiranih filmov Matejevi mavrični

nasveti ter se po vsakem ogledu pogovorili
o vsebini zgodbe. Ugotovili smo, da nezavedno porabimo več energije, kot bi je bilo
potrebno. Naučili smo se, kateri so ustrezni
varčevalni ukrepi pri varčevanju z energijo.
Z energijo varčujemo tudi tako, da ločujemo odpadke in jih odvržemo v ekoloških
otokih. Nato pa jih očistijo in predelajo. Pravimo, da odpadke reciklirajo. O recikliranju
so se učenci pogovarjali tudi doma in skupaj s starši raziskovali pomen tega dejanja.
Z recikliranjem smo nadaljevali tudi v šoli,
saj smo iz odpadne embalaže izdelali vetrno,
sončno in vodno elektrarno ter gozdiček in
biomaso. Sestavili smo maketo o obnovljivih
virih energije in jo predstavili sošolcem in
vaščanom ob otvoritvi razstave. V juniju pa
bomo naše raziskovalno delo predstavili širši javnosti na Bevkovem trgu v Novi Gorici
ob Svetovnem dnevu okolja, kjer bomo pokazali, kako mladi prispevamo k varčevanju
z energijo doma in v šoli.
 Nina Abram, Nika Žižmond, Jakob Beltram,
Eva Drozg, Liam Marc Baša, Gabrijel Gregorič,
Matej Koron, Maksimilian Martelanc in mentorica Katarina Tischer Gregorič
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Vrtec Šempeter, enota Zvezdica, Vogrsko
Pri Modrih zvezdicah se odvija
prava grajska pravljica. V njej nastopajo poleg vitezov, princev in
princesk tudi starši in stari starši.
Vsaka družina je z obilico dobre
volje dala svoj prispevek, da je naša
pravljica še lepša in zanimivejša.
Z »nonicami« pa smo preživeli nepozabno
dopoldne v grajski pekarni. Skratka pri naši
pravljici gre za tkanje medgeneracijskih vezi.
Toda princeske, kraljeviči, vitezi in konji so
še vedno polni novih pričakovanj, tako se
naša grajska pravljica nadaljuje…
Na grajskem dvoru smo bili na dan grajske
zabave priča številnim zanimivim dogodkom:
• grajski pravljični jogi,
• grajskemu plesu kraljičen in kraljevičev,
• plesu konjenikov,
• ustvarjalni delavnici s starši, na kateri smo
ustvarili princeskine čeveljčke
• grajskemu druženju s pravo grajsko pojedino

Prav vsem družinam se Modre zvezdice prisrčno zahvaljujemo za vašo izkazano podporo pri nastajanju naše grajske pravljice…
Naša grajska pravljica se bo zaključila z razstavo v knjižnici Franceta Bevka v Novi

Gorici konec meseca junija. Naše umetnije
bodo razstavljene do konca meseca avgusta.
Vsi prisrčno vabljeni, da si jih ogledate!
 Helena Hvala, dipl. vzgojiteljica
Tea Milanič, dipl. vzgojiteljica

Ko dvorana postane galerija
»Kultura od vrat do vrat« je bilo geslo, ki nas je vodilo skozi praznovanje letošnjega občinskega praznika Občine Renče-Vogrsko. V vseh
treh krajevnih skupnostih so se
zvrstile razstave domačih umetnikov in ustvarjalcev, ki so naredile
praznovanje še bogatejše.
Kultura je potrkala tudi na vrata vrtca in
šole na Vogrskem. Z veseljem smo se odzvali
povabilu organizatorjev in svoje izdelke postavili na ogled. V vrtcu so v skupini Modre
zvezdice pripravili pravo grajsko pravljico.

V šoli pa smo z otroki
ustvarjali na različnih
področjih: risanje, slikanje, vezenje, kiparjenje, žganje na les,…
Dvorana je v trenutku
postala najimenitnejša galerija.
Dogajanje so poleg
vseh
nastopajočih
obogatili še učenci s
prešernim pevskim in
plesnim programom.
 Katarina Tischer
Gregorič
37
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Povabilo v glasbeni svet Godbeniške šole Vogrsko

Šolarji nestrpno pričakujejo konec glasbi. Note, stkane v skrivnostno
šolskega leta, ko bodo šolsko melodijo, sežejo do srca in nam potorbo odložili v kot. A vsak konec lepšajo dan.
pomeni hkrati tudi nov začetek, Na nastopih in koncertih nas prevzame
nova pričakovanja in nove izzive. pozitivna energija. Z gromkim aplavzom
godbenike. Z njimi se veselimo
Vsakdo v srcu nosi željo po nečem nagradimo
teh veličastnih glasbenih trenutkov, polnih
lepem, pozitivnem in vzpodbu- zadovoljstva in sreče. Glasba nas dvigne
dnem. In vse to se lahko uresniči v visoko nad vse težave, pa tudi opogumlja
v težkih trenutkih.
In vse te bisere, ki
jih skrivajo drobne
note, želimo v godbeniški šoli pokazati
otrokom in mladostnikom.
V Godbeniški šoli
Vogrsko, ki znova
odpira svoja vrata in
vabi nove učence k
vpisu, nudimo poleg
glasbenega izobraževanja tudi druge
dejavnosti. Program
izobraževanja izvajamo po učnem načrtu Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Učenci se lahko prijavijo
na izpit na glasbeno šolo in imajo po
uspešno opravljenem izpitu državno
priznan letnik.
V godbeniški šoli
učenci pridobivajo glasbeno samozavest, kar lahko
spremljamo tudi na
njihovih nastopih,
ki so sestavni del
glasbenega izobra-

Otroke, stare nad 7 let, in mladostnike
ter vse, ki vas glasba veseli

VABIMO K VPISU
V GODBENIŠKO ŠOLO VOGRSKO
čas vpisa: od 3. do 21. junija 2013
informacije:
041 382 453 (Tomaž)
040 589 002 (Jure)
e-mail: po.vogrsko@gmail.com
http://www.povogrsko.si/
Tiste, ki pa že igrate na kakšen instrument,
VABIMO K PIHALNEMU ORKESTRU VOGRSKO ALI ŠOLSKEMU ORKESTRU!
Pridite, pričakujemo vas!
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ževanja. Večkrat letno imamo interne nastope, namenjene predstavitvi znanja, ki so ga
učenci pridobili v preteklih mesecih. Javnim
nastopom pa lahko prisluhnemo ob različnih kulturnih prireditvah, ki so organizirane v kraju in občini Renče-Vogrsko. Za
popestritev glasbenih obveznostih in spodbujanje ustvarjalnosti učencev organiziramo tudi različne delavnice. Z njimi želimo
otrokom približati praznovanja in vzbuditi
čut za dediščino, ki smo jo prejeli od svojih
prednikov. V ta namen smo letošnji nastop
ob kulturnem dnevu »slovensko obarvali«.
Pretežno slovenski glasbeni repertoar je poslušalcem polepšal popoldan. Videli pa smo
tudi iskrice sreče ob pogledu na risbice, ki
so jih na temo slovenskih narodnih pesmi
narisali najmlajši učenci. V marcu smo se
spomnili tudi na mamice. S pomočjo mentoric Kristine, Valentine in Tine so učenci
mamice obdarili z glasbeno oblikovanimi
voščilnicami.
Marljivost učencev godbeniške šole je bila
nagrajena tudi na tekmovanjih. Letošnjega
regijskega tekmovanja mladih glasbenikov
Primorske so se udeležile tri učenke. Pod
strokovnim vodstvom Tomaža Škamperleta sta klarinetistki Eva Ivana Fabčič (85,67
točke) in Meta Vodopivec (84,00 točk)
osvojili srebrno priznanje. Zlato priznanje
tega tekmovanja je prejela saksofonistka Petra Jarc (92,67 točke), ki se je udeležila še
državnega tekmovanja mladih glasbenikov
TEMSIG. Za doseženih 89,40 točke je prejela bronasto priznanje. Ponosni smo na njihove dosežke, ki izkazujejo ne le trdo delo in
nešteto ur vadbe mladih godbenic, temveč
tudi dejstvo, da godbeniška šola kakovostno
deluje.
Delovanje godbeniške šole smo letos ponovno predstavili tudi učencem okoliških
osnovnih šol. S predstavitvijo instrumentov
na Osnovni šoli Šempas smo tamkajšnjim
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Likovno ustvarjanje učencev OŠ
Vogrsko
»Otrokove risbe nastajajo kot izraz
njegovega življenja:
samohotno, brez razmišljanja,
zato so resnične, preproste, prepričljive…
Naučimo se jih brati, razumeti in spoštovati.«
prof. Slavica Pogačnik - Toličič

učencem popestrili šolski dan. Veseli pa smo
bili tudi učencev Podružnične šole Vogrsko,
ki so 30. maja obiskali prostore, v katerih deluje godbeniška šola. Otroški živžav, razposajenost in brezskrbnost so tega dne napolnili zadružni dom na Vogrskem. Ta stavba,
prepojena z glasbo in neštetimi spomini, je
odprla svoja vrata in mladi nadebudneži so
z veseljem vstopili vanjo. Učenci godbeniške
šole so zaigrali nekaj skladbic, skupaj z učitelji pa so osnovnošolcem pokazali različne
instrumente. Dan odprtih vrat godbeniške
šole je tako dosegel svoj namen in se prisotnim zapisal v spomin kot posebno glasbeno
doživetje.
Glasba združuje ljudi - to misel zagotovo
poznate. Naj postanejo te besede vodilo za
prihodnost. Prihodnost je namreč kot odprta dlan, ki čaka, da nanjo položimo to, kar
imamo radi. Veseli bomo, če se bo vaša dlan
razprla tudi za sprejem glasbenega znanja,
ki ga ponujamo v Godbeniški šoli Vogrsko.
Zato vabimo otroke, stare nad 7 let, in mladostnike k vpisu v godbeniško šolo, ki poteka v mesecu juniju. Tisti, ki že igrate kakšen
instrument, pa se lahko pridružite Pihalnemu orkestru Vogrsko ali šolskemu orkestru.
Več podatkov o vpisu si lahko preberete tudi
na naši spletni strani http://www.povogrsko.si/.
 Za Godbeniško šolo Vogrsko
Valentina Gregorič Saksida

Na OŠ Vogrsko sledimo besedam prof. Pogačnikove, zato z učenci veliko ustvarjamo
tudi na likovnem področju. Veliko je prostega izražanja skozi risbo, sliko, grafiko ali
kiparjenje, zato v naši hiši nastajajo čudovite
male razstave skozi vse leto.
Z učenci sodelujemo tudi na različnih likovnih natečajih, kjer žanjejo uspehe. En
takšnih natečajev je »Kraj od bele do črne«,
ki ga je razpisala OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine. Nagrajeni učenci iz naše šole so:
Nika Žižmond in Ema Kikelj iz 3. razreda
ter Aldin Dizdarević iz 2. razreda.
Učenec Aldin Dizdarević pa je prejel nagrado tudi na natečaju, ki ga je razpisala revija
Mali Moj planet, na temo »Ptice«. Izmed
700 del mladih umetnikov, ki so prispela na

uredništvo, je bila njegova grafika izbrana
med deset najboljših del.
Na bienalnem natečaju »Češnje od cveta
do…«, ki ga razpisuje OŠ Dobrovo, pa sta
dva učenca naše šole prejela priznanje za
najboljše likovno delo: Eva Drozg iz 2. razreda in Jaka Kogoj iz 5. razreda.
Vsem učencem iskreno čestitamo!
 Mentorica Katarina Tischer Gregorič

Uspešno sodelovanje med šolo
in starši
Sodelovanje šole s starši je pomemben del
kakovostne vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
Učiteljice, ki poučujemo v šoli na Vogrskem,
zelo dobro sodelujemo z vsemi starši šolskih
otrok, zato je delo v tako pozitivni klimi še
toliko uspešnejše.
V ta namen bi se rade zahvalile vsem staršem
za izkazano zaupanje in podporo ter pomoč
pri izvedbi različnih dnevov dejavnosti. Še
posebej gre zahvala predstavnikoma sve39

ta staršev Meti Mučič Modic in Boštjanu
Marc Baša za kakovosten prenos informacij šola-starši-šola. Hvala tudi Vasji Modic
za podarjene žoge ob začetku šolskega leta
in Kristini Beltram Jarc, ki s podarjenimi
cvetličnimi aranžmaji vsako leto večkrat poskrbi za prijeten izgled šole.
Želimo si, da bi tako uspešno sodelovali tudi
v bodoče.
 Učiteljice Andrejka Rijavec, Lucija Gregorič
in Katarina Tischer Gregorič
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Sedma občinska škuljada
V soboto, 20. aprila se je
pri dvorcu Vogrsko odigrala 7. občinska škuljada.
Zmagala je ekipa Vogrsko 1 v
sestavi Milovan Gregorič, Davorin Petrovčič in Jožef Hvalica. Drugouvrščena je bila ekipa
Škulja, ki so jo sestavljalli Drago
Rodman, Boris Živec in Stojan
Gorjan, tretje mesto je osvojila
ekipa Goletarji, v kateri so igrali
Radovan Rusjan, Klavdij Turel
in Marjan Murovec. V tolažilni
skupini je bila najboljša ekipa
BVD2, v sestavi Darko Peternelj, Jože Šapcapan in Branko
Čevdek.
Vsi igralci so prejeli tudi bogata
darila pokrovitelja letošnje lige
A.B.C.AVTO CENTER d.o.o iz
Kromberka.
 Nives Hvalica
Foto: Nives Hvalica

Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih z MPP
V športnem centru Tri- ponjave in finalna tekma
glav sta potekala 38. od- za pokal Slovenije.
prto prvenstvo Bežigrada
v skokih z male prožne Barve društva je zastopala šte-

vilčna zasedba naših članov v
skoraj vseh kategorijah. Tudi
rezultati tako niso izostali. V kategoriji Cicibank je zopet slavila
Petra Arčon, Hana Lukežič je

osvojila drugo mesto. Zmago
Renčank v kategoriji ekip je dopolnila Mojca Spačal s 6. mestom. V kategoriji cicibanov je
Miha Špacapan osvojil 5. mesto,
ekipno so bili cicibani šesti. V
kategoriji mlajših deklic so naše
osvojile 5. mesto. V kategoriji mlajših dečkov je Žan Zorn
osvojil 2. mesto, Aljaž Ferjančič
pa 6. mesto. Ekipno so bili dečki
drugi. V kategoriji starejših deklic so bile Renčanke četrte. V
kategoriji starejših dečkov je Jan
Ferjančič osvojil 2. mesto Miha
Pregelj pa 4. mesto. Ekipno so
starejši dečki zmagali. V kategoriji mladincev je Blaž Klinec
osvojil 6. mesto, prav tako Neli
Sulič v kategoriji članic.
V pokalu Slovenije pa so bili rezultati naslednji: Aljaž Ferjančič
je v kategoriji mlajših dečkov
zasedel 4. mesto, med starejšimi
dečki je pokal Slovenije osvojil
Jan Ferjančič, Miha Pregelj je
osvojil 2. mesto, David Peras 4.
mesto, Tomi Zavadlal 5. mesto
in Tim Mozetič 6. mesto.
 Boris Pregelj
Foto: Boris Pregelj
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Svetovni prvak v Renčah
Ob zaključku nadvse uspešne športne kariere je v naš
kraj prišel ambasador slovenske gimnastike in svetovni prvak. Legenda svetovne
gimnastike Aljaž Pegan, po
katerem se imenuje tudi prvina na drogu, je v petek, 10.
maja obiskal Renče.
S člani športnega društva Partizan je opravil trening, ki smo ga
za to priložnost malce popestrili. V okviru programa je Aljaž
predvsem pokomentiral vaje, ki
jih izvajajo naši telovadci. Pokramljal je tudi z ostalimi gosti in
povabljenci, županom Alešem
Bucikom, podžupanom Radovanom Rusjanom in predsednikom Krajevne skupnosti Renče
Borutom Zornom ter županom
sosednje občine Zlatkom Martinom Marušičem. Pokazal je tudi
nekaj svojih mojstrskih veščin in
znanja. Na veliko presenečenje

pa se je povzpel tudi na njegovo
paradno orodje »drog«, za katerega zaradi poškodbe ni prijel že
več kot šest mesecev. Po treningu
so otroci, starši in tudi gostje od
Aljaža prejeli podpisano spominsko knjižico ali letak. Aljaž je od
predsednika društva mag. Igorja
Ferjančiča prejel darilo, ki ga bo
spominjalo na ta dogodek. Sledilo
je druženje ob prigrizku, ki se je
zavleklo pozno v večer.
Aljaž je bil nad videnim in slišanim zelo zadovoljen in obljubil je,
da se bo v Renče še vrnil.
 Boris Pregelj
Foto: Suzana Mozetič
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Državno prvenstvo v skokih na VPP
Koledar tekmovanj se je
v zadnjem letu močno
zapolnil s tekmami. Za
Bežigradom je tako potekalo že tretje državno prvenstvo v skokih na veliki
prožni ponjavi.
V tej disciplini smo v društvu v
zadnjem času posvečali precej
pozornosti in časa na treningu
zato tudi rezultati niso izostali.
Tako je v kategoriji mlajših deklic Lea Vidič zasedla 3. mesto,
Meta Pregelj je bila šesta. Ekipno so deklice zasedle 2. mesto.
V kategoriji Mlajših dečkov je
Žan Zorn postal državni prvak,
Jani Slejko je osvojil 4. mesto in

Anže Arčon 5. mesto. V kategoriji ekip sta ekipi mlajših dečkov
zasedli 1. in 2. mesto. V kategoriji Starejših deklic je državna prvakinja postala Ula Zorn, ekipno
so bila dekleta druga. V kategoriji starejših dečkov so fantje zasedli prva tri mesta. Prvak je postal
Jan Ferjančič, Miha Pregelj je
bil drugi, Lenart Žežlina tretji,
Tomi Zavadlal, je zasedel 4. mesto in Anej Špacapan 6. mesto.
Ekipno so dečki postali državni
prvaki. V kategoriji Mladincev je
Jure Klinec osvojil 2. mesto, brat
Blaž pa 6. mesto. Prav tako so
mladinci postali ekipni državni
prvaki.

ŠG Renče

Na državnem prvenstvu
v orodni gimnastiki v
C‑programu se je tudi
letos zbralo zelo veliko
tekmovalcev. Tekmovanja
se je udeležilo 295 tekmovalcev iz 11 društev in
klubov.

 Tekst: Boris Pregelj
Foto: Mojca Arčon

že težko osvajati medalje. Te so
po večini osvajali tisti posamezniki in društva, ki imajo veliko
boljše pogoje za trening orodne
gimnastike ali pa trenirajo samo
to disciplino. Vendar so celoletno delo, treningi in priprave letos obrodili rezultate. Tako smo
v tem gimnastičnem programu
osvojili največ medalj in priznanj
Konkurenca v orodni gimnastiki doslej in postali tretje najuspepostaja vedno hujša tako, da je šnejše društvo v državi. Rezultati,
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ki so jih dosegli naši tekmovalci
pa so naslednji: V skupini cicibank so naše deklice osvojile 1.
mesto ekipno. Hana Lukežič je
postala državna prvakinja, Petra Arčon je bila druga in Mojca
Spačal tretja. Med mlajšimi dečki
je Žan Zorn osvojil četrto mesto.
Ekipno so mlajši dečki osvojili 4.
mesto. Starejše deklice so osvojile 4 mesto ekipno. Ula Zorn pa je
stala na stopničkah z osvojenim 3.
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mestom. Med starejšimi dečki je
Jan Ferjančič osvojil drugo, David
Peras tretje in Miha Pregelj peto
mesto. Ekipno so Starejši dečki osvojili 1 mesto. V kategoriji
mladincev je naša ekipa osvojila
2. mesto. Medalje in priznanja je
podeljeval Aljaž Pegan in tako izpolnil obljubo dano pred tednom
dni, ko nas je obiskal na treningu.
 Tekst: Boris Pregelj
Foto: Suzana Mozetič
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Tekmovanja pred državnim
prvenstvom 2013

Spomladanska tekmovanja za kotalkarje se nezadržno nadaljujejo.

obveznih likih, Aneja Klaut 16.
v obveznih likih, Ana Turel 7. v
prostem programu, Jan Kerševan
6. v obveznih likih in Tanita Kaja
Černe 5. v kombinaciji.
Pred prvomajskimi prazniki, od
26. do 28. aprila, je v Novi Gorici potekalo tekmovanje Goriška
Vrtnica. Tudi tam so nas naši
mladi športniki odlično zastopali. Prvo mesto so osvojili Hana
Berginc, Žiga Češnovar, Polona
Lestan, Ivana Štrukelj, Urška
Furlani in Lucija Mlinarič. Druga je bila Lana Muhič, tretji pa
so bili Karin Uršič, Lana Pregelj,

20. in 21. aprila je v Renčah potekal 21. Pokal Renč. Prvi dan so
se odvijala tekmovanja v kratkem programu, tekmovali so v
kategorijah od kadetov do članov. Prva mesta so zasedli Natan
Muhič, Jan Kerševan, Tanita
Kaja Černe in Lucija Mlinarič.
Drugi sta bili Vanessa Šuligoj in
Ana Turel, na tretji stopnički pa
je stala Zoja Muhič. V nedeljo so
mladi tekmovali v dolgih programih od kategorije začetnikov do
članov.Ta dan so visoko dvignili
pokale za prvo mesto Hana Berginc, Rok Fajt, Ivana Štrukelj,
Natan Muhič, Jan Kerševan in
Lucija Mlinarič. Srebro so osvojili Tim Berginc, Ivana Osojnik
Kerševan, Gal Briški Čoklc,
Valentina Gorkič in Tanita Kaja
Černe, bron pa Jessica Marka.
Tudi ostali kotalkarji iz renškega
kluba so dosegli dobre rezultate, večina tik pod vrhom, kar je
dobra popotnica za nadaljna tekmovanja.
Pokal Nemčije je kot vsako leto
prva preizkušnja na svetovnem
nivoju. Tekmovanje se vsako leto
odvija v Freiburgu, letos je bilo
od 8. do 11. maja. Tudi letos so
se Renčani vrnili z medaljami
okrog vratu in sicer je Lucija Mlinarič osvojila dve zlati v prostem
programu in v kombinaciji, Jessica Marka pa bronasto v prostem
programu. Z njima so se borili
še Lana Pregelj, ki je bila v prostem programu in v kombinaciji
šesta, Lea Arčon, ki je bila 17. v
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Valentina Gorkič in Zoja Muhič.
Naslednje tekmovanje je bilo tudi
v Novi Gorici in sicer Memorial
Sandre Jakin. Renški kotalkarji
so zopet stali na stopničkah in
sicer so bili prvi Hana Berginc,
Rok Fajt in Natan Muhič. Drugi
sta bili Valentina Gorkič in Nika
Uršič. Tretji pa so bili Tim Berginc, Ivana Osojnik Kerševan in
Vanessa Šuligoj.
Prvo junijsko soboto so v Domžalah priredili že 26. tekmovanje
Domžalski slamnik.
Najboljše rezultate iz vrst renških
kotalkarjev so dosegli: prvo mesto Hana Berginc, Ivana Štrukelj,
Zoja Muhič in Natan Muhič. Na
drugi stopnički so stali: Tim Berginc, Ivana Osojnik Kerševan,
Karin Uršič, Nika Uršič, Valentina Gorkič, Lana Muhič in Tamara Kerševan, z bronom pa so
se domov vrnili Erin Gorjanc,
Vanessa Šuligoj in Lea Arčon.
Pred zasluženimi počitnicami
čaka mlade športnike še kar nekaj tekmovanj, med katerimi bo
najpomembnejše državno prvenstvo v začetku julija.
 MR
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Dobrodelna akcija
Člani društva RRooaaarrr smo se odločili za eno dobrodelno akcijo - priprava
drv za nekaj ljudi v stiski iz naše občine.
Na občini so nam pokazali, kje lahko posečemo, pri odborih Rdečega Križa in na občini pa smo dobili informacije, kdo bi to pomoč potreboval.
No, rezultat treh nedelj dela je bil dobrih 12
kubičnih metrov drvi. Tako smo peljali po
4 kubične metre trem osebam/družinam, v
vseh treh krajevnih skupnostih naše občine.
 Savo Nardin

Zahvala

Pravijo, da se dobra dela sama hvalijo. Da, toda, če so vsem na očeh. Za
večino takih del se ne sliši in tudi vidi se jih ne. Pohvale vredna je zamisel članov motorističnega društva, da bi prostovoljno očistili zaraščena
občinska zemljišča, lesno maso pa bi namenili socialno ogroženim
družinam v naši občini. Pri županu in vodstvu občine je bil predlog
pozitivno sprejet.
Motoristi so takoj začeli z akcijo čiščenja. Pa ne samo to, lesno maso so
pripravili za kurjavo in v začetku meseca maja razveselili tri družine
v občini - iz vsake KS po eno družino. Drva so tudi sami pripeljali na
dom. Taka dejanja so pohvalna. Člani društva so pokazali, da njihova
druženja niso samo vožnja z motorji in zabava ampak, da svoj prosti
čas z veseljem porabijo tudi za dobrodelna dejanja.
Zato se Društvu motoristov RROOAAARRR Renče-Vogrsko, županu
Buciku in vodstvu občine Renče- Vogrsko iskreno zahvaljujem v imenu družine iz Renč, ki je prejela drva in v imenu RK Renče.
Želimo še takih dejanj, motoristom pa srečno vožnjo.

 Rožica Žvanut
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V času od 7.30 do 16.ure

POLETNE FOTOGRAFSKE
DELAVNICE

v telovadnici OŠ Renče.

v prostorih Zdravega gibanja v Solkanu

Partizančki bomo:

• Telovadili na gimnastičnih orodjih in poligonih (velik
in mali trampolin, različna plezala...),
• uživali v gibanju z zanimivimi drobnimi rekviziti (ritmični trak, žoge, kolebnice…),
• spoznavali in se igrali različne športne in družabne igre
(hokej, nogomet, badminton, košarka, igre z vodo…) ,
• se preizkušali v likovnih in plesnih ustvarjalnih delavnicah, raziskovali manj znane kotičke Renč in iskali skriti
zaklad
• jahali konje in se imeli zelo lepo.

Za otroke od 7. do 9. razreda smo pripravili nepozaben teden, ko
boste starši lahko brez skrbi, otroci pa v dobrih rokah.

VSEBINA
Prvi del dneva je namenjen fotografiji, kjer bodo otroci spoznali malo zgodovine fotografije, sestavo fotoaparatov, objektive, različne medije in zvrsti fotografije, tehniko, kompozicijo
in še marsikaj. Brez prakse ne gre, tako da bo sledilo delo na
terenu in pogovor o narejenih fotografijah.
Drugi del dneva (po kosilu) pa je namenjen gibanju - spoznavanju različnih športnih vadb, tudi takih, ki jih drugače v
Novi Gorici ne boste našli, izvajanju športnih aktivnosti tako v
telovadnici kot na prostem ter obisku in spoznavanju okoliških
podjetij.

• Cena enotedenskega programa znaša 60 evrov na osebo
(ob prijavi vsaj 10 otrok na termin).
• Pri vpisu dveh ali več otrok v družini je cena za drugega in
vse naslednje otroke 50 evrov.
• Če se otrok prijavi v več kot en termin, znaša cena vsakega
naslednjega termina 50 evrov.
• Nečlani društva morajo doplačati 15 evrov članarine.

Več informacij o programu si preberite na spletni strani Eventia
(www.eventio.si).

V ceni je vključeno:

Brošure s prijavnico bodo dostavljene na osnovo šolo Renče.

• 5-dnevno celodnevno varstvo od 7.30 do 16. ure,
• dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica, pijača (ki je
ves čas na razpolago),
• majica Partizančkovih počitnic,
• spominski CD,
• skupinska fotografija,
• diploma,
• medalja,
• priložnostna darila,
• jahanje konj.

LJE
VA B

TERMIN IN PRIJAVE

• Od 24. do 28. 6. – nadaljevalni fotografski tečaj
• Od 1. do 5. 7. – začetni fotografski tečaj
• Od 26. do 30. 8. – začetni fotografski tečaj

NI

Urnik: od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure.
Prijavite se lahko na več načinov:
• Po pošti pošljete priloženo prijavnico
• Preko spletnega obrazca na www.eventio.si
• Preko elektronskega naslova: info@eventio.si

Oprema, ki naj jo ima otrok v nahrbtniku: rezervna oblačila, obuvalo za pohod, kopalke, brisača, klobukin krema za sončenje.
Za pestre, ustvarjalne, zabavne, poučne in predvsem varne športne
počitnice bo skrbela izkušena ekipa vaditeljev in trenerjev športne
gimnastike ter profesorice športne vzgoje.

Rok za prijave je 19. junij 2013.

CENA

• Cena celodnevne delavnice (fotografski tečaj in popoldanske
aktivnosti) je 85 evrov.
• Cena prehrane je 40 evrov na teden.
• Celodnevna delavnica+prehrana=125 evrov.
• V kolikor bo otrok obiskoval samo fotografski tečaj (brez prehrane in športnih aktivnosti), je cena 60 evrov.

Partizančkove počitnice pričnejo letos 26. junija in trajajo do 12.
julija. Lani smo imeli varstvo štiri tedne, vendar je bilo zadnji teden le nekaj otrok. Po 15. juliju je namreč že zelo veliko ljudi na
dopustu, zato smo se letos odločili za 3-tedensko varstvo. Prvi teden je zaradi praznika nekoliko krajši (3 dni), temu sorazmerna je
tudi cena.
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Nagradna križanka »Sosednje občine«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 15. avgusta 2013 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 / junij 2013
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Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

Nagradni kupon za križanko

»Sosednje občine«

i
dn
ra
ag on
N kup

Projekt Zdrav
življenjski slog

iz
obvestila
občine •

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

geslo:

dodatka za porezavo

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani

91 x 64 mm

60 EUR

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

Projekt »Zdrav življenjski slog«
je organizirana športna dejavnost
za otroke, ki obiskujejo osnovno
šolo. S programom se želi dodatno spodbuditi otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga in
odpraviti negativne vplive sodobnega načina življenja.
V letošnjem šolskem letu se je omenjeni
projekt izvajal tudi na osnovni šoli v Šempetru ter na podružničnih šolah v Vrtojbi
in na Vogrskem. V projekt so se vključili
učenci od 1. do 7. razreda, ki so bili razdeljeni v deset vadbenih skupin. Vadba se je
izvajala v okviru tedenske vadbe, počitniške vadbe ter občasne sobotne vadbe. Vadba med tednom je potekala dvakrat na teden po eno šolsko uro. Učenci so na vadbi
utrjevali veščine različnih športnih panog.
V projekt je bilo vključenih tudi vseh 18
učencev podružnične šole na Vogrskem, ki
so ob ponedeljkih in sredah vadili v telovadnici šole, v lepem vremenu pa tudi na
šolskem igrišču.
 tekst in foto: Nina Mučič,
izvajalka programa

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.

NAVODILO ZA POŠILJANJE
PRISPEVKOV
Članke za objavo v Občinskem glasilu je
potrebno dostaviti na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s
pripisom “ZA OBČINSKO GLASILO”.

• Tekst naj bo pisan v formatu »Microsoft Office Word«
• Fotografije naj bodo v formatu: JPG,
PSD ali TIF in v čim boljši resoluciji,
ločene od teksta
• Tekst in fotografije naj bodo podpisane
• Tekst in fotografije naj bodo v e-mailu
pripete kot »Priponke«

ime in priimek:

naslov:

odreži in pošlji

(cene so brez DDV)

telefon:

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »FGC Frizerska dejavnost
TEJA PAHOR s.p.«
Izmed 9. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:

1. Barbara Jarc, Na Korošci 5, 1117
Ljubljana-Dravlje
2. Meta Pregelj, Tureli 51, 5292 Renče
3. Ružica Panić, Lukežiči 23, 5292
Renče
Posebna nagrada: Vida Vuk, Žigoni 2,
5292 Renče
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “FGC Frizerska dejavnost TEJA PAHOR s.p.” iz aprilske številke:
Vodoravno: VELESLALOM, IDEOLOGIJA, PERSONALEC, ARO, MG, ITO, VS, ŠW, TL,
SYDNEY, MIA, KLENK, PO, AVT, KRSTE, DIETILETER, OA, AVATARA, LEV, ADORATOR, PARFUM, ILKA, AR, CAMORA, ORLI, NF, SANICE, ETOLOGIJA, AI, TEJA GREGORIN, ZA, SARA, SENO, AT, ŠAVRIN, NEGA LAS, SKA, TRAVAR, TT, O, LR, MARVIN,
NAKOV, RIONI, EMERITI, ČS, LI, ARRAS, US, LEP, JUSTINA, IZGLED, AMIN. Gesla:
FRIZERSTVO, NEGA LAS, LEP IZGLED.
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Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa
gospodinjstva v občini brezplačno

5

4

Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, Telefon: (05) 338 45 00
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Ključna beseda: HIJERONYM
avtor Roland Tischer
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Občinski list - uradno glasilo
OBČINE RENČE-VOGRSKO

2

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: 28. junij 2013
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Društvo za kulturo, turizem in razvoj ter Krajevna skupnost Renče
vabita na tradicionalno prireditev

MOHORJEVO 2013
V RENČAH
MOHORJEVO
2013
MOHORJEVO 2013
v Renčah
V RENČAH
•

• iz občine
•
•
iz krajevnih
skupnosti

Društvo za kulturo, turizem in razvoj ter Krajevna skupnost Renče
vabita na tradicionalno prireditev

Društvo upokojencev Renče

Program: Krajevno medgeneracijsko središče
HIŠA PRAVIH SREČANJ Renče

POČITNIŠKI »ŽIV-ŽAV«
V HIŠI PRAVIH SREČANJ

Hura, počitnice so tu! Vsi se veselimo brezskrbnih, toplih,
poletnih dni. Sprostitve in zabave. Tudi v HIŠI smo mislili na vas.
Pripravili smo bogat počitniški program.
»ŽIV-ŽAV« bomo skupaj ustvarjali in živeli
od 1. julija do 23. avgusta 2013 v Hiši pravih srečanj v Renčah
vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro.

Program prireditve:

PETEK, 12.7.
19.00
NOGOMETNI TURNIR
VETERANOV
21.00
ZABAVA
Prizorišče: športni park

O
V
E
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2013

SOBOTA, 13.7.
14.00-16.00 TURNIR V BRIŠKULI
16.00-18.00 STOJNICE S PREDSTAVITVIJO
ZASELKOV
16.00-18.00 PREDSTAVITVE RENŠKIH
DRUŠTEV
Prizorišče: ob reki Vipavi
18.30-20.00 TURNIR V NOGOMETU U10, U12
18.30-20.00 PREDSTAVITVE RENŠKIH
ŠPORTNIH DRUŠTEV
20.00
ZABAVA S PLESOM
Prizorišče: športni park

ŽIV-ŽAV ponuja varstvo in ustvarjalno preživljanje prostega časa
otrokom starim od 6 do 12 let. Celo vrsto raznolikih dejavnosti, kjer
boste pokazali svoje vrline in pridobivali nove veščine in spretnosti
v ustvarjalnih delavnicah. Razgibali se bomo na igrišču, plavali v novogoriškem bazenu. Na sprehodih v bližnjo okolico boste mimogrede
spoznavali poletni utrip naše vasi. Obiskali nas bodo znameniti gostje,
nam predstavili dosežke svojega ljubiteljskega dela in vas morda navdušili zanje. Spoznavali boste nove prijatelje, se z njimi zabavali in
poveselili. Pa še končni izlet z vlakom…Prisluhnili bomo vašim zamislim, predlogom, saj želimo, da bo ŽIV-ŽAV čim bolj vaš.
Počitniški program bodo vodili in usmerjali izkušeni in usposobljeni
mentorji – prostovoljci (strokovna vodja Zmaga Prošt, upokojena univ.
dipl.psihologinja).K sodelovanju vabimo tudi vaše starše in stare starše.
Vsem udeležencem zagotavljamo osvežilne napitke in malico. Na šoli
lahko naročimo v juliju za vas kosilo (poravnajo starši).

Sodelovanje v programu je odprto za vse;
• za stroške materiala (izdelke odnesete domov) in malic je prispevek 2€ na dan.
ŽIV-ŽAV bo ŽIV in ta prav, le če prideš tudi TI !!!!!
Obljubljamo: ne bo ti »ŽAV« !!!!!
Za vse informacije in prijave vam je na voljo Martina Pavlin Pavletič:
v »Hiši pravih srečanj« na Trgu 25 v Renčah (pri bankomatu),
vsak dan od 8. do 16. ure – starši pisno prijavite svojega otroka!
Stiki: tel.: 05 99 55 292; gsm 041 287 806; hisarence@gmail.com

OKROGLICA 2013

Ob 60. obletnici množičnega zborovanja na Okroglici prisrčno vabimo,
da se nam pridružite na naslednjih prireditvah:
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Predstavitev filma o Okroglici (šteje za prvi slovenski
barvni film) in brošure o zborovanju na Okroglici

Petek, 6. september 2013,
predvidoma ob 19.00

Kulturni dom Bukovica, Velika
dvorana

Komorni koncert

Petek, 6. september 2013, ob 20.30

Kulturni dom Bukovica, Dvorana
Zorana Mušiča

Prireditev »Tu smo doma« s svečano otvoritvijo
Spominskega parka

Sobota, 7. september 2013, ob
11.00

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