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Praznična
pomlad
Aprilska številka prihaja v po- in predpraznični čas. Za zaposlene sta to dva podaljšana vikenda, pred tem pa bomo obeležili
tudi občinski praznik. Na svečani seji Občinskega sveta bodo podeljena občinska
priznanja prizadevnim posameznikom
oziroma skupinam. O tem bomo obširneje
poročali v naslednji številki Občinskega lista. V tej številki smo kot običajno
opravili sprehod po krajevnih skupnostih,
nekaj je bilo športnih dogodkov, sprejet
je bil občinski proračun, marec je bil po
tradiciji poln občnih zborov in začeli so se
spomladanski izleti.
Pomlad je prišla skozi široko odprta vrata,
tako da smo zaorali po naših poljih, od vrtičkarjev do kmetov, med bahavo zacvetelim sadnim drevjem, pa so zimski športniki
lahko odšli na
zaslužen počitek. Odličnih
rezultatov
Tine, Petra,
Žana, Jakova,
Jurija in drugih namreč
kar ni hotelo
biti konca.
In, ali se še
kdo spominja
osmih olimpijskih medalj iz Sočija iz lanske zime?
No, da nam ne bo dolgčas, skrbijo naši
parlamentarci in ministri. Stolčke je treba
vsako toliko “zluftati”, da mednje zaveje
nov veter.
Bogat je seznam potreb, ki so jih izrazili
krajani za naslednje štiriletno obdobje. Še
bolj bogat bo, ko bodo ob njem številke,
ki bodo povedale, koliko bo treba seči v
proračunsko malho, se pa zmeraj najdejo
tudi olajševalne okoliščine, ki se jim reče
evropska sredstva, in v tem so občine
ponavadi veliko bolj uspešne kot država.
Pojdimo od praznikov proti praznikom.
Najprej čestitke za domač, občinski, najmlajši praznik. Obilo veselja, sprostitve in
oddiha pa za preostale praznike vam želi
uredništvo Občinskega lista!
Boris Arčon
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Županova beseda

Temeljno poslanstvo občinskega sveta je sprejem letnega proračuna,
najpomebnejšega vsakoletnega akta, s katerim se pokrijejo in v največji možni meri zadovoljijo potrebe krajanov oz. občanov. Letošnje leto
smo posebno pozornost posvetili razpravam po krajevnih skupnostih in
komisijah ter odborih občinskega sveta, saj je to njihovo prvo leto po
volitvah in nimajo vsi izkušenj pri odločanju. Poleg tega je letos prišlo
do zmanjšanja prihodkov za okrog deset odstotkov in za tak znesek smo
morali zmanjševati proračunska sredstva za vse družbene dejavnosti, kot
so društva, klubi, organizacije, socialni transferji itd. V enak položaj so
prišli šolstvo, vrtci, skrb za starejše v domovih ipd.
V investicijskem delu stremimo k dosledni
porabi evropskega denarja pri dokončanju
šole in telovadnice v Renčah (energetska
obnova) ter cestne povezave med Poligalantom in Martexom. Naslednji je razvojni
sklop med letoma 2015 in 2018, ki zajema
vse tri krajevne skupnosti in je po mnenju
krajanov najpomembnejši. Če začnem na
Vogrskem, je to prometna ureditev ob šoli
in energetska sanacija Zadružnega doma,
na Volčji Dragi pa izgradnja oskrbovalnega
centra in parka ob jezeru Martex. V Bukovici gre za ureditev ploščadi med osnovno
šolo in kulturnim domom, v Renčah pa
ureditev pločnika in ceste med obema
mostovoma, ureditev trga in prenova
Doma krajanov. Za celo občino velja ureditev čiščenja odpadnih voda.
Mimogrede naj omenim, da je bil tudi le-

tošnji proračun sprejet z veliko večino, saj
od petnajstih svetnikov zanj niso glasovali
le trije.
Letos smo že v devetem letu samostojne
in tudi uspešne občine. Pred nami so prazniki, med njimi tudi občinski. Tudi tokrat
se bomo spomnili tistih, ki s svojim požrtvovalnim, prizadevnim in ustvarjalnim
delom bogatijo naš vsakdan in jim bomo
na predlog društev, organizacij in svetov
KS podelili občinska priznanja.

Vsem občankam in občanom čestitam ob prazniku naše občine, ob
dnevu boja proti okupatorju in 1.
maju – prazniku dela.
Župan Aleš Bucik
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Obvestilo občanom:

Ravnanje z azbestnimi odpadki
Zaradi ugotovljenih zlorab in
nepravilnega odlaganja azbestnih
odpadkov bo s 1. 5. 2015 brezplačna oddaja azbestno cementnih
odpadkov za občane možna le
na lokacijah nastanka odpadkov.
Podatke o lokaciji pripravljenih azbestno cementnih odpadkov boste
posredovali kontaktni osebi na vaši
občini (g. Erik Lasič, 051 647 002).

Za kvalitetnejšo izvedbo odvoza vam
podajamo naslednja navodila:
1.   Azbestno cementni odpadki morajo
biti zloženi na paleto in v celoti oviti s
folijo do skupne višine cca 80 cm.
2.   Mesto za prevzem azbestno cementih
odpadkov mora biti dostopno večjim
smetarskim vozilom, brez višinskih
ovir.
3.   Azbestno cementne odpadke lahko po
predhodni najavi na vaši občini sami

pripeljete na zbirni center na CERO
Nova Gorica v Stari Gori.
4.   Na vseh zbirnih centrih je oddaja tovrstnih odpadkov prepovedana s strani
inšpekcije za okolje.
Hvala za razumevanje.
Občina Renče-Vogrsko
Komunala Nova Gorica, d. d.

Ureditev igral na Volčji Dragi in pri OŠ Renče

Letošnjo pomlad bodo ob toplejših
in daljših dneh otroke v naši občini
na dveh lokacijah pričakala nova
otroška igrala.
Prvo, vsem javno dostopno igralo v naši
občini, smo uredili v novonastajajočem
parku ob jezeru na Volčji Dragi. Poleg večnamenskih igral se je uredil pitnik, klopi in
dostopne poti ter korita z zasaditvijo z dišavnicami. Okoli igral smo posadili sadike
goriških avtohtonih sadnih drevesnih sort
(češnje, hruške, jablane, slivo, višnjo …),
ki bodo v prihodnjih letih lepo zaokrožile
izgled parka. Pri izdelavi zasnove parka in
otroških igral je sodelovala projektantka
Ines Bonutti, končni izgled pa je nastal
pod rokami Denisa Plahute, domačina z
Volčje Drage. Igrala so del širše ureditve
parka in večnamenskega prostora ob
jezeru. Sredstva za ureditev je prispevala

Občina Renče-Vogrsko, projekt pa je bil
sofinanciran s sredstvi iz ukrepov EU za
razvoj podeželja – LEADER. V prihodnosti
načrtujemo izboljšanje prometne dostopnosti samega parka tako za avtomobilski
promet kot za pešce. Že letos je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste mimo
Martexa skupaj z izgradnjo pešpoti in prehoda za pešce do železniškega nadhoda
proti Volčji Dragi in Vogrskemu. Išče pa se
tudi ustrezna rešitev za ureditev pešpoti
vzdolž potoka Bazaršček proti Renčam.
Otroško igrišče ob vrtcu v Renčah je
predolgo kazalo klavrno podobo. Zaradi neustreznosti je pristojna inšpekcija
predlani prepovedala uporabo večine
starejših igral, ki so sicer služila svojemu
namenu več kot 20 let. Gradbena dela na
novem povezovalnem traktu so v lanskem
letu onemogočila kakršnokoli urejanje
navedenega območja. Po umiku gradbišča smo končno lahko pričeli z urejanjem

zemljišča, varovalnih podlag in postavitvijo igral. Danes lahko vrtčevski otroci
uporabljajo novo kombinirano igralo in
gugalnico, dve obstoječi, še uporabni
igrali, pa sta pridobili ustrezno varnostno
podlago. Ob igralih se je postavilo tudi
pitnik. Pomembno vlogo pri ureditvi igral
so imeli starši vrtčevskih otrok. Na lastno
pobudo so izpeljali dobrodelno gledališko
predstavo Muca Copatarica, na kateri so
zbirali prostovoljne prispevke za nakup
novih igral, ob urejanju zemljišča pa so
sodelovali pri pripravi in sajenju zelenice.
Obe lokaciji bomo v kratkem opremili z
opozorilnimi tablami za lastnike psov. Naši
otroci so igrala že sedaj vzeli za svoja in jih
tudi pridno uporabljajo.

Okolje in prostor Občina
Renče-Vogrsko
Foto: Bogo Rusjan
Občina Renče - Vogrsko
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Delovna akcija za ureditev igrišča Vrtca Renče

V Renčah se že nekaj let pogovarjamo o novih igralih in ureditvi
prostora, kjer bi se tako vrtčevski
kot tudi ostali otroci lahko igrali.
Zdravstvena inšpekcija je leta 2012 prepovedala uporabo obstoječih igralih kot

neprimernih in od takrat so otroci v Renčah praktično brez igral. Zato smo starši
že leta 2013 s prostovoljnim delom zbrali
polovico denarja, potrebnega za nakup
igral. V začetku marca smo igrala končno
dobili in tako smo se 21. marca 2015
starši otrok vrtca zbrali na prostovoljni de-

lovni akciji za ureditev igrišča Vrtca Renče
z namenom, da bi se naši otroci lahko po
vseh teh letih čimprej igrali in uživali na
dokončno urejenem in varnem igrišču.
Tekst in foto: Starši otrok
Vrtca Renče

Tamburjaši

Za Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, je organizator Glasbenih
večerov v Bukovici priredil glasbeni
večer z mladinsko tamburaško
skupino Tamburjaši iz Vipave.
Ime Tamburjaši razkriva tudi značilnost
kraja, od koder glasbeniki prihajajo, in to
je burja. Skupino Tamburjaši sestavlja 26
mladih tamburašev, ki so se s tem glasbi4
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lom srečali še kot osnovnošolci Osnovne
šole Draga Bajca v Vipavi pod mentorstvom glasbene pedagoginje magistre
Vlaste Lokar Lavrenčič. Njena je bila
zamisel o ustanovitvi glasbenega društva,
ki pod imenom Tamburjaši deluje od leta
2008. Želje in ambicije so kmalu prerasle
zgolj ustvarjalno druženje ob glasbi. Tako
osnovnošolci, dijaki kot tudi študenti so
z vztrajnim delom in ljubeznijo do tega
prikupnega glasbila ansambel Tamburjaši

popeljali na številna tekmovanja, različne
koncerte in mnoga gostovanja po sosednjih in tudi oddaljenih državah Evrope.
Izdali so tudi zgoščenko Na strunah srca.
Tamburica je strunsko glasbilo, ki s svojim
bisernim glasom očara ne samo glasbenikov, ampak tudi številne poslušalce, in to
že več stoletji. Njeni zametki naj bi segali
daleč v preteklost. Razvila naj bi se iz sorodnega glasbila, kot so ga uporabljali že v
času Mezopotamije. Razcvet pa je glasbilo
doživelo v času Bizantinskega imperija
(Bizanca) in tako se je ugnezdilo v bližnji
Aziji ter se postopoma prebilo do naših
krajev. Pri nas so za razširjenost odgovorni
tamburaši s Hrvaškega, ki so hodili k nam
in igrali našim poslušalcem že zelo pozno
v nam bližjem veku.
V ciklu Glasbeni večeri v Bukovici je zasedba Tamburjaši nastopila pod dirigentskim
vodstvom Vlaste Lokar Lavrenčič in Mojce
Lavrenčič, študentke oddelka Orkestralnega dirigiranja na Akademiji za glasbo
Ljubljana. Mlada nadarjena glasbenica je
s tamburico odraščala od malih nog, sedaj
pa ji vodenje zasedbe omogoča pridobivanje dragocenih dirigentskih izkušenj.
Mojca Lavrenčič je poleg dirigiranja v roke
pogosto vzela bisernico in glasbo obarvala

iz občine
z drugačnimi niansami.
Tamburjaši so poslušalce v Bukovici
razveselili s štirimi tematskimi sklopi
skladb. V prvem so zaigrali več izvirnih
skladb za tamburice različnih skladateljev,
v drugem smo tamburico spoznavali v
melodijah ljudskih napevov, kot sta Kaj
ti je deklica in Lipa zelenela je. Tretji del
je bil posvečen odlomkom iz nepozabnih
oper in za zaključek je zazvenelo še nekaj
prav posebnih skladb, kot je tudi Koncert

za tipkalni stroj Leroya Andersona, kjer
je za pravim tipkalnim strojem dolgo
pismo, ob spremljavi tamburašev, stipkala
Anja Lavrenčič. Koncert je tako minil v
prijetnem vzdušju navdušene publike, ki
Tamburjašev ni pustila oditi z odra in jih je
nagradila z dolgimi aplavzi.
Janko Kopje
Foto: Ana Rojc

Harmonike Amabile in trobila novaBRASS
Na pomladnem glasbenem večeru
v marcu sta v dvorani v Bukovici
nastopili dve zasedbi, ki sta prekipevali od mladosti, harmonikarski
trio Amabile in trobilni ansambel
novaBRASS.
Prvo skupino so sestavljale tri mlade
dame harmonikarskega tria Amabile, ki
prihajajo iz Velenja. Tri nadarjene glasbenice so leta 2014 na 6. mednarodnem
glasbenem tekmovanju Svirél v Štanjelu
z odličnim nastopom prepričale žirijo in
si prislužile zlato priznanje in posebno
nagrado – nastop na koncertu Glasbeni
večeri v Bukovici.

trobilnim ansamblom novaBRASS so se
predstavili perspektivni solisti: pozavnist
Jakob Leban, rogist Sebastijan Buda in
trobentač Gregor Rogelja. Na programu
je najprej bila priredba znane zborovske
skladbe Glejte, kako umira pravični, ki jo
je pred skorajda 500 leti napisal Jacobus Gallus, sledila je priredba znanega
irskega ljudskega napeva Londonderry Air.
Skladatelj Marko Mozetič je ansamblu
novaBRASS posvetil novo skladbo Proteus, ki jo je ansambel na koncertu izvedel
premierno. Skladba govori o človeški
ribici in jamskem življenju ter prikazuje
turistični obisk jame. Iz legendarnega
broadwayskega muzikla Cats oz. Mačke,
ki ga je ustvaril Andrew Lloyd Weber, je

ne skupine, se udeleževale tekmovanj
ter prejemale visoke ocene in nagrade.
Druženje nadaljujejo tudi v srednji šoli.
Leto 2014 je bilo za dekleta zelo produktivno. Poleg velikih uspehov na glasbenem tekmovanju Svirél so na nastopu na
mednarodnem srečanju harmonikarjev
v Pulju osvojile prvo nagrado in absolutno zmago. Ob zaključku šolskega leta so
tekmovale še na mednarodnem srečanju
harmonikarjev v Beltincih, kjer so prejele
srebrno plaketo. Dekleta so v odlični
interpretaciji, z veliko ustvarjalne moči in
pozitivne energije izvedle nekaj priredb
za harmoniko, kot sta Bachova Fuga in Piazzollov Libertango, ter nekaj izvirnih del
za harmoniko. V vsaki skladbi so odkrile

Večer je bil poseben tudi zaradi debitantskega nastopa novonastalega trobilnega
ansambla novaBRASS. Prav tisti večer so
glasbenice in glasbeniki, ki so sicer del
orkestra NOVA filharmonija in Glasbenega
društva NOVA, prvič javno zaigrali v tako
oblikovani zasedbi. Ansambel novaBRASS
sestavlja štirinajst trobilcev: nekateri
še obiskujejo osnovno šolo, starejši se
že akademsko izobražujejo, umetniško
pa jih usmerja dirigent Simon Perčič. S

zazvenela vsem dobro znana Memory in
nato še standardni Tico Tico.
Korenine tria Amabile segajo v začetek
izobraževanja mladenk na Glasbeni šoli
Frana Koruna Koželjskega v Velenju.
Sestavljajo ga Urška Sušec, Maša Balažek, Urška Šehić, slednji dve članici
obiskujeta Umetniško gimnazijo Velenje.
Prvič so skupaj muzicirale leta 2007 pod
mentorstvom prof. Mojce Volavšek. Nato
so se povezovale v različne due in komor-

kakšno novo odliko, vseskozi pa je bila v
njihovem nastopu prisotna ljubezen do
glasbe in skupnega muziciranja.
Jasno je bilo, da je dekletom nastop na
koncertu v Bukovici veliko pomenil, saj
so se nanj zelo dobro pripravile. V dobri
formi je bil tudi ansambel novaBRASS, ki
je s svojo udarnostjo poskrbel za dodatno
glasbeno popestritev večera.
Janko Kopje
Foto: Ana Rojc.
Občina Renče - Vogrsko
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Kultura je predvsem to, kakšni smo med seboj
Društvo za kulturo, turizem in
razvoj Renče nima dolgoletne tradicije, lahko pa se pohvali s številnimi prireditvami in projekti, ki so
v življenje lokalne skupnosti in tudi
širše vnesli številne novosti in tako
na svoj način prispevali k prepoznavnosti v občini in zunaj nje.
O mnogih akterjih in dejavnostih
našega društva smo v Občinskem
listu že pisali, zato se bomo tokrat
zaustavili le pri dogodkih, ki smo
jih uresničili v preteklem letu in v
prvih mesecih letošnjega leta.

občinskem prazniku sodelovali pri organizaciji in izvedbi fotografske razstave v Bukovici, kjer so se predstavili fotografi naše
občine. Ljubiteljske slikarke, članice našega društva, so organizirale ekstempore z
naslovom »Med burbonkami« kje drugje
kot na Kostanjevici nad Novo Gorico. Naj
dodamo, da sta slikanje v cvetnih nasadih
in seveda razstava, kjerkoli jo organiziramo ali na njej sodelujemo, vedno sprejeta
z naklonjenostjo, med ljubitelji lepe
umetnosti pa vzbudi še posebej prijazno
pozornost. Tako je bilo tudi ob junijskem
mednarodnem likovnem ekstemporu, ki
smo ga na pobudo naših aktivnih slikark
organizirali v Renčah.
Lani smo se pridružili tudi dobrodelni
akciji zbiranja sredstev za malega Reneja

kov s tipičnimi domačimi jedmi in običaji.
Tudi na reki Vipavi je bilo živahno. Spremljali smo namreč tekmovanje v spustu s
kajakom, otroci pa so, seveda na kopnem,
sodelovali v delavnici oblikovanja iz gline
pod mentorstvom ene najbolj izvirnih
domačih likovnih ustvarjalk. Zanimivo
dogajanje je še popestrila vožnja s kočijo.
Pod večer smo se preselili v športni park,
kjer smo dvodnevno prireditev zaključili s
plesom in glasbo.
Avgusta 2014 smo sodelovali na Evropskem kotalkarskem prvenstvu v Renčah.
Organizirali smo tržnico lokalnih ponudnikov in spremljevalne dogodke prvenstva
(izlete, vožnje s kočijo, različne degustacije pri lokalnih vinarjih …). Domače
slikarke so poslikale večje število strešni-

Od kulturnega praznika do razstav in
zaključka šolskega leta
Ena odmevnejših prireditev je potekala
ob lanskem kulturnem prazniku. V Renčah
smo tedaj organizirali literarno-pogovorni
večer »Edinost, sreča, sprava …«. Prireditev je bila zelo dobro obiskana in z njo
smo poželi vrsto pohval, posebna gosta
večera pa sta bila nosilca imenitnega naslova »Osebnost Primorske leta 2013«.
Lani in letos smo v marcu pripravili tradicionalno »Šelamijado«. Lani sedemindvajset, letos pa že trideset »šelamov« se
je potegovalo za naslov najboljše salame
po oceni strokovne žirije in tudi po oceni
občinstva. Najboljši pridelovalci iz Renč
in okoliških vasi so bili uradno nagrajeni,
pohvalili pa so jih tudi navdušeni pokuševalci v dvorani. Ob živi glasbi se je
razvilo prijetno vzdušje, vse večje število
obiskovalcev pa priča, da se je prireditev
dobro »prijela«.
Aprila 2014 smo v sklopu prireditev ob

in v ta namen maja organizirali gledališko
predstavo v Kulturni dvorani v Renčah.
Gostovali smo člane Dramske sekcije
KUD Šempeter s komedijo »Čaj za dve«.
Prispevki, zbrani na predstavi, so bili
namenjeni zdravljenju našega malega
sovaščana.
Ob koncu šolskega leta smo organizirali
koncert mladih glasbenikov iz naše občine. Na koncertu so se predstavili učenci,
ki glasbena znanja nabirajo v Glasbeni šoli
Nova Gorica in Godbeniški šoli Vogrsko.

kov (»kuórcou«) za protokolarna darila
kotalkarskega kluba, s čimer so udeleženci
odnesli domov tudi košček naše krajine in
kulture.
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Poletje 2014: Mohorjevo in Evropsko
kotalkarsko prvenstvo
Tradicionalno prireditev Mohorjevo
smo skupaj s KS Renče izvedli 11. in 12.
julija 2014. Petkov večer je zaznamoval
nogometni turnir renških nogometnih
veteranov, sobotno osrednje dogajanje pa
smo preselili na slikovit kotiček Renč ob
reki Vipavi, kjer je poleg turnirja v briškoli
potekala tudi predstavitev renških zasel-

Od drežniških Magdalenc do Gregorčiča
in veselega decembra
Društvo večkrat organizira gledališke
predstave. Septembra lani smo v goste
povabili Kulturno-turistično društvo Zarja
Bilje z gledališko predstavo »8 žensk«,
letos pa smo gostili skupino KUD Drežnica
s spevoigro »Magdalenca«.
Oktobra lani smo pripravili že peti tradicionalni Pohod po Gregorčičevi poti. Kot
običajno smo se tudi tokrat zbrali pred
spomenikom renškim zidarjem ob osnovni šoli, kjer stoji prva tabla Gregorčičeve
poti. Na Gradišču so učenci osnovne šole
Renče, Gradiški slavčki in plesna skupina
Tandem nastopili s kratkim programom
pred tamkajšnjim kulturnim domom. Po
vrnitvi v Renče smo pohodnike povabili

iz krajevnih skupnosti

na pogovor s pisateljem, piscem znamenitega opusa o soški fronti. Predstavil
nam je svojo najnovejšo knjigo Fajtji hrib.
V navezavi na pesnika Gregorčiča in ob
sodelovanju Moškega pevskega zbora Provox je dogajanje v dvorani domišljeno in
v splošno zadovoljstvo povezoval član našega društva. Z Moškim pevskim zborom
Provox smo sodelovali tudi na prireditvi
Pevska vas v Bukovici, kjer smo na stojnici
predstavili naše društvo in vas Renče.
Odzvali smo se tudi na povabilo Goriškega
muzeja in zbirali zgodbe Renčanov o prvi
svetovni vojni. Nastal je panó z zgodbami
iz našega kraja. Panó je razstavljen na
Gradu Kromberk na tematski razstavi o
prvi svetovni vojni.
Da bi obogatili znanja o pripravi salam

Pobudo je dala renška osnovna šola, ki je
s pomočjo učencev in staršev v projektu
»Zakladi našega kraja« že na začetku projekta zbrala lepo število domačih besed. V
društvu smo skupino krajanov spodbudili
k nadaljnjemu delu, da bi zbrano gradivo
predstavili domačinom in širši javnosti
z izdajo Renškega slovarja. Dodajmo še,
da letos potekajo tudi sklepne aktivnosti
projekta o renških ledinskih imenih, ki se
bo zaključil z vnosi imen na zemljevid in z
oblikovanjem njegove končne podobe.
Knjiga »Aleksandrinke iz Renč« je bila za
društvo velik organizacijski in finančni
zalogaj. Ker nam lani ni uspelo pridobiti
potrebnih sredstev, smo se odločili, da
izdajo prenesemo v leto 2015. Knjigo
smo predstavili ob slovenskem kulturnem

imajo dobre zamisli in bi jih želeli uresničiti, da se nam pridružijo.
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče šteje 67 članov. Delo društva vodi in
usklajuje Upravni odbor društva. Številni
dogodki in projekti so plod uspešnega dela članov društva pod vodstvom
Upravnega odbora in ob pomoči lokalnega okolja: Krajevne skupnosti Renče,
Občine Renče-Vogrsko, ostalih domačih
društev, osnovne šole in mnogih krajanov.
Ker so aktivnosti društva številne in dokaj
obsežne, želimo sprejeti v naše vrste še
nove člane in simpatizerje. Prepričani
smo, da bi tako lažje uresničili zanimive
nove zamisli in pobude ter naredili naš
kraj prijaznejši za vse, ki tu živimo, in
tudi za tiste, ki ga samo obiščejo. Razvoj

(»šelamov«), smo novembra organizirali
strokovno predavanje. Bogato znanje
in izkušnje sta zbranim posredovala
imenitna strokovnjaka: živilski tehnolog in
priznani domači veterinar.
Zaključek leta je bil tudi tokrat namenjen
najmlajšim in pravljičnim junakom, ki
otroke obiščejo in jih obdarujejo. Člani
društva smo pomagali Krajevni skupnosti
Renče pri organizaciji in izvedbi novoletnega živ-žava.

prazniku, 8. februarja 2015, v Kulturni
dvorani v Renčah. Iz obsežnega poročila
o dogajanju v pretekli številki Občinskega
lista je razvidno, da je bila prireditev v
sodelovanju z Društvom žena iz Prvačine,
priznanimi osebnostmi kulturne scene in
vaškimi umetniki deležna pozornosti in
priznanja občinstva in medijev. Številni
krajani so lahko spoznali zgodbe svojega
okolja in tako razkrili še en pomemben
delček lastne preteklosti.

Zidarji, narečne besede, ledinska imena
in aleksandrinke
V lanskem letu smo člani društva nadaljevali s projektom »Renški zidarji«. Člani
projektne skupine so pričeli s sistematičnim zbiranjem gradiva. Obiskali so lastnike
raznih gradiv in orodja, se z njimi pogovorili, zapisali njihove zgodbe in spomine ter
si izposodili slikovno gradivo.
Skupina renških zanesenjakov že nekaj
let uspešno zbira domače narečne izraze.

Letni občni zbor in vabilo k sodelovanju
Letni občni zbor društva je potekal 26.
marca 2015. Pregledali smo dogajanja v
letu 2014 in začetku leta 2015 ter naredili
plan dela za tekoče leto. Med pobudami
za krajše poimenovanje društva je večina
prisotnih izbrala naziv Društvo KUL-TU-RA
RENČE. Dogovorili smo se tudi o ustanovitvi projektnih skupin, ki bi obravnavale
področja kulture, turizma in razvoja ter
obogatile program društva. Vabimo vse, ki

in turizem, sploh pa kultura v najširšem
smislu, namreč niso sami sebi namen.
Kultura je predvsem to, kakšni smo ljudje
med seboj.
Osebno menim, da bi se morali še bolj
odpirati v širši prostor Goriške in sosednje
Furlanije. Sodelovanje občin, nastalih iz
nekdanje skupne novogoriške občine, in
naše uspešno pobratenje s Štarancanom
predstavljata koristno spodbudo k nadaljnjemu delovanju v to smer. Gre tudi za to,
da bi sodelovanje in prisotnost v tem prostoru bolj vidno zaznamovali v medijih, še
zlasti, ko je treba spregovoriti o dogajanjih
ali skupnih aktivnostih v sosednjih krajih
in občinah.
Vesna Pahor
Foto: arhiv Društva za kulturo,
turizem in razvoj Renče
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KS Renče kupila dvorišče

Naša dolgoletna želja je bila pridobiti ostali del dvorišča za stavbo
KS Renče. Ta potreba se nam je
potrdila že med preteklimi prireditvami, ki so bile organizirane na
tem dvorišču.
Že nekaj časa so potekali dogovori z
gospodom Karlom Kozarjem o nakupu te

nepremičnine. Končni dogovor in podpis
pogodbe o nakupu nepremičnine smo
sklenili v torek, 7. 4. 2015, v prostorih KS
Renče. Ob tem pomembnem dogodku so
bili prisotni skoraj vsi člani Sveta KS Renče, župan Aleš Bucik, podžupan Radovan
Rusjan, svetniki občinskega sveta iz Renč,
uslužbenci občinske uprave ter predstavniki nekaterih društev.
To je le prvi korak k celovitemu urejanju

renškega trga v povezavi s športnim in
kulturnim parkom. Zagotovo nam pa daje
tudi razmislek o preureditvi same stavbe
krajevne skupnosti. Vsekakor bo prostor
namenjen vsem krajanom in društvom.

lastni želji.
Novi predsednik Društva upokojencev
Renče za obdobje 2015/2016 do rednih
volitev je Silvester Zorn, namestnik
predsednika je Franc Arčon – Franko,
novi dodatni člani Upravnega odbora
so Aldo Mozetič, Silva Lasič, Ljubinica
Kozar, Marija Zorn in Božidar Grozdanič.
Član Nadzornega odbora je Ciril Žvanut,
nadomestni član pa Zdenka Pisk.
Tako je vodstvo Društva upokojencev

Renče v popolni postavi in bo lahko
nadaljevalo z vsemi aktivnostmi, deli in
pobudami, ki krepijo našo zavest, zdravje,
dobro razpoloženje in prijazne odnose.
Ob tem se zahvaljujemo vsem bivšim
članom za njihovo prostovoljno delo za
prijazno korist vseh članov in občanov
Renč.

Borut Zorn
Foto: Bogo Rusjan

Novo vodstvo

Društvo upokojencev Renče je
28. marca v renški kulturni dvorani
organiziralo občni zbor.
Ob pregledu dela in finančnih gibanj v
letu 2014 so bile tudi izredne volitve za
pet članov Upravnega odbora, za predsednika in podpredsednika in za člana in
nadomestnega člana Nadzornega odbora
društva. Vsi prejšnji člani so odstopili po
8
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Katjuša Žigon
Foto: arhiv DU Renče
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Gospodinja in pol!
Marec je eden lepših mesecev v
letu. Marca prihaja pomlad, na
Gregorjevo se ptički ženijo, ljudje
pa v tem mesecu praznujemo več
praznikov. Vsi radi praznujemo v
veselem in prijetnem druženju z
ljudmi, ob katerih nam je lepo.
Krajevna skupnost Vogrsko je ob 8. marcu
– mednarodnem dnevu žena – pripravila
prijetno druženje v dvorani pri šoli. V
goste smo povabili Društvo gospodinj z
dramsko skupino s Planine pri Ajdovščini,
ki jim idej nikoli ne zmanjka. Vsako leto
namreč dramska skupina pripravi predstavo, s katero želi ohranjati in obujati stare
običaje iz domačega kraja. Letošnji projekt, kot ga sami poimenujejo, so naslovili
Gospodinja in pol! V ospredju je ženska,
gospodinja, ki se ji načrtovan miren
dopust spremeni v dan, poln preobratov,
solz in veselja.
S pesmijo so program popestrile tudi članice Ženskega pevskega zbora gospodinj,
ki deluje v okviru društva, pod vodstvom
Ane Štokelj. Po predstavi nas je navdušila

pogostitev z dobrotami, ki so jih pripravile
gospodinje same, v sklopu prireditve pa
so predstavile tudi novo izdajo knjige Da
ne bi pozabili II, v kateri so zbrani kuharski
recepti naših mam in non, opisan je tudi
razvoj kuhinje na Vipavskem.
Ljudje večkrat pozabljamo na bistvo tega

praznika. Prav je, da se na naše ljubljene
mame in žene večkrat spomnimo, ne
samo na praznike, z rožico, objemom in s
prijazno besedo.
Tekst in foto:
Katarina Tischer Gregorič

Komedija v Bukovici

Sobota, 14. marec, občani se
zbirajo, v dvorani Kulturnega doma
v Bukovici pa pripravljajo sceno za
predstavo. Kakšna pa bo?
Po uvodni besedi in pozdravu Srečka
Špacapana se je zastor odprl, pričela se
je. Nastopili so igralci dramske skupine iz
Standreža. Zaigrali so komedijo Mrtvi ne
plačujejo davkov. Premiera te predstave

je bila 24. januarja 2015 v Standrežu, do
sedaj pa so jo odigrali 7-krat . Uživali in
nasmejali smo se.
Prosvetno društvo Standrež obeležuje 50
let delovanja. Predsedniku društva Marku
Brajniku je predsednik KS Bukovica-Volčja Draga Dušan Nemec podaril knjigo
Odstrta Bukovica. Prav tako praznuje 50
let aktivnega delovanja dramska sekcija,
predsedniku Božu Tabaju smo podarili
knjigo Bratje v svobodi.

Razšli smo se nasmejani in v pogovoru o
vsebini predstave.
Obveščam vas, da se bo v soboto, 23.
maja, predstavila dramska skupina iz Šempasa z lastno igro. Pridite, ne bo vam žal!
Srečko Špacapan
Foto: Bogo Rusjan
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8. marec – dan žena
Kot je v navadi KORK Renče, smo
se tudi letos ob 8. marcu spomnili
vseh »Renčank«, starejših od 80
let. Tako smo opravili 115 obiskov
v naši krajevni skupnosti in obiskali
20 Renčanov v domovih upokojencev, od tega 15 žensk. Med navedenimi sta tudi najstarejši krajanki,
ki sta vstopili v petindevetdeseto
leto. To sta Albinca in Cvetka, ki je
za pet dni mlajša od Albince.
Albinca Rusjan se je rodila na Mandriji
nad Renčami. Ko je bila stara eno leto,
se je družina preselila k Turelom. Cvetka
Turel se je rodila pri Merljakih, ob poroki
se je preselila v Renče, blizu Placa. Bili sta
sošolki in dobro se poznata.
Z obema je lepo pokramljati, saj se kljub
visoki starosti še živo spomnita marsičesa
iz časa fašizma, narodnoosvobodilne voj-

ne in povojne izgradnje naše vasi. Bili sta
aktivni na raznih področjih. Vse življenje
sta živeli v Renčah, dokler njune noge niso
bile več sigurne in sta pred časom Renče
zapustili. Albinca je šla v dom upokojencev na Gradišče in zanjo skrbi nečak Sreč-

ko z družino, Cvetka pa k hčeri v Miren,
kjer zanjo skrbita hči Venčka in sin Miran z
družinama.
Rožica Žvanut
Foto: arhiv družine Srečka Rusjana
in Silva Lasič

Magdalenca – tolminska spevoigra

V nedeljo, 8. marca, smo v Renčah
gostili igralce in pevce iz drežniških
vasi, ki so uprizorili tolminsko spevoigro Magdalenca.
Igralska skupina iz Drežnice je lani praznovala 20-letnico delovanja. Vse od njenega
nastanka je vodja in režiserka Rina Berginc.
Tokrat jim je z nasveti pomagal režiser
Jaša Jamnik. Nekateri igralci so prenehali z igranjem, saj so si ustvarili družino.
Sedaj, ko so otroci nekoliko odrasli, so se
skupaj z njimi ponovno vključili v skupino.
Nastopajo v domačem kraju, v bližnji in
daljni okolici in v zamejstvu. Gostovali so
tudi v Kanadi, Avstraliji, Argentini, Italiji
10
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in na Hrvaškem. Povsod so lepo sprejeti
in deležni pohval. Lani je dolgoletni član
skupine Miran Skubin – Piko na Srečanju
gledaliških skupin Severne Primorske dobil
priznanje za najboljšo moško vlogo.
Idejna zasnova spevoigre in priredba
ljudskih pesmi je delo Mateja Kavčiča.
Gospo Rafaelo Dolenc je zaprosil za
besedilo igranega dela spevoigre. Vabilo
je z veseljem sprejela in nalogo odlično
opravila. Žal krstne uprizoritve ni dočakala,
saj je mesec prej umrla. Bila je dolgoletna
vodja Folklorne skupine Razor iz Tolmina,
poznavalka ljudskih običajev in avtorica
knjige Stoji v planini vas. Gospa Rafaela je
mama akademske slikarke Jane Dolenc,
mentorice likovne skupine iz Renč.

Magdalenca je nastala v počastitev 300letnice tolminskega punta. Avtorica besedila se je vsebinsko naslanjala na tolminski
ljudski pesmi Magdalenca in Pa pride dol
z graščince. Na odru se prepletajo igrani
prizori, ples in petje. Mlada Magdalenca se
odloči služiti graščaku, da poplača očetov
dolg. Po dolgih letih služenja žalostna čaka
rešitelja. Konec je dober, saj se poroči s
pogumnim Janezom, ki jo reši.
Dvorana v Renčah je bila polna obiskovalcev,
ki so igralce nagradili z močnim aplavzom.
Spevoigro sem spremljala s čustvenim
nabojem in ponosom na sovaščane. Hvala
igralski skupini za lep prazničen večer.
Marica Kobal
Foto: Gregor Kobal

iz krajevnih skupnosti

Praznovanje materinskega dne
Mesec marec ni le mesec, ko se
narava prebuja, ampak tudi mesec drobnih otroških presenečenj,
iskrenih želja in praznovanj. Že
veste, o kakšnem praznovanju je
govora? Seveda – o praznovanju
materinskega dne. To je dan, ko
se še posebej spomnimo svoje
mame.

Ni potrebno veliko darilo, dovolj je le mala
pozornost, s katero ji izrazimo naše spoštovanje in ob tem začutimo medsebojno
povezanost in ljubezen, ki nas spremljata
že vse življenje. Znova postanemo otroci
– otroci, ki svoji mami pomenijo največje
bogastvo tega sveta.
In ker smo želeli mamam pokazati, da so
res nekaj posebnega in da jih zelo cenimo,
smo tudi letos v Godbeniški šoli Vogrsko
zanje pripravili sedaj že tradicionalni
koncert ob materinskem dnevu. V petek,
20. marca, smo praznično okrasili veliko
dvorano kulturnega doma v Bukovici, kjer
smo izvedli zanimiv in pester glasbeni program, ki ga je povezovala Tina Saksida.
Koncert se je začel s pesmico Jaz pa grem
na zeleno trav‘co, ki so jo zapeli solisti
Jakob Lojk Marvin, Lucija Nemec in
Mia Abramič. V prijetnem razpoloženju
smo nadaljevali s številnimi glasbenimi
točkami, ki so jih ubrano zaigrali posamezni učenci. Program koncerta, katerega
organizatorka je bila Valentina Gregorič
Saksida, ni vseboval le resne skladbe.
Jakob Maj Šajina nam je skupaj z mladimi
pevci zapel pesmico Tujček Maček in v
dvorano vnesel radoživost in navihanost,
ki jo skriva otroško srce.
V nadaljevanju programa smo uživali tudi
ob temperamentni Mali fantaziji po operi
Carmen, ki sta jo v duetu zaigrali flavtistki

Monika Čulo in Klara Furlan. Zanimiv
je bil tudi nastop tolkalcev iz 7. razreda
Godbeniške šole Vogrsko (Filip Mozetič in
Vasja Drnovšček).
Vsak nastop je bil edinstven in neponovljiv. In taka so bila tudi voščila, ki so jih
mamam izrekli njihovi otroci: »Mama,
ti si najboljša mama« se je zaslišalo po
dvorani. A tudi na babice ta večer nismo
pozabili. Kristina Saksida, ki vodi pevski
zborček, je v ta namen izbrala prav po-

sebno pesmico. Ob spremljavi harmonike
(Marko Kovačič) je Lien Komac skupaj
s pevskim zborčkom zapela Babica, ta
pesem naj bo zate.
Nekateri prazniki so nam bolj blizu in jih
raje praznujemo. Zagotovo pa je prav
nekaj posebnega srečanje z družino. In
če je to srečanje obogateno z glasbo, je
praznovanje še toliko lepše. Monike Čulo
(flavta), Tine Čulo (saksofon) in Blaža Pahorja (klavir) ne povezuje le ljubezen do
glasbe, ampak vez, ki je še globlja – družinska vez. In mogoče sta bili ravno zato
njihovi glasbeni točki nekaj posebnega.
Posebna pa je bila tudi torta, ki smo jo
pripravili za mame. To ni bila običajna
torta, temveč torta, sestavljena iz zahval
mami za vse, kar stori za nas.
Koncert je pod vodstvom Nejca Kovačiča
zaključil šolski orkester s skladbama Disco
Games in Blond and Swedish. Preden pa
smo odšli domov, smo skupaj zapeli za vse
mame tega sveta njihovo pesem Mamica
je kakor zarja.
Valentina Gregorič Saksida
Foto: Špela Saksida
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Negovanje kulturne krajine kulinaričnih dobrot

V Renčah je zadišalo po domačih šelamih
govina Siedra Renče, Vitanest d.o.o. Nova
Gorica, Potujoča ribarnica Arčon Renče,
Vrtnarstvo Marvin Bukovica, Okrepčevalnica Rotonda Bukovica in Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica.

Nagrajenci šelamijade 2015
Nagrade strokovne žirije
1. nagrada: DEJAN NEMEC iz Vrtojbe
2. nagrada: STANKO MORANDO iz Renškega Podkraja
3. nagrada: DARIJO KANTE od Merljakov

Nekatere obiskovalce Šelamijade je
zanimal izvor imena. Beseda je del
izvirnega renškega narečja, naše
materinščine, kjer se je za besedo saláma, kakor jo pozna knjižna
slovenščina, uveljavil izraz šelám.
Šelamijada pa je, podobno kot olimpijada, tekmovanje – tokrat seveda
med šelami oz. njihovimi izdelovalci.
Poudariti pa velja, da ne gre zgolj za
vaško veselico ob okusnem izdelku,
marveč za obujanje in negovanje
pomembnega dela naše kulinarične
in s tem tudi kulturne krajine.
Prireditev je letos že šestič organiziralo
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče,
njen osnovni namen pa je v spodbujanju in
podpori pridelovalcem salam, da bi običaj
ne le ohranili, marveč bi še izpopolnili
znanje o tej zanimivi, a zahtevni dejavnosti.
Prav zato smo že novembra lani organizirali predavanje o izdelovanju šelamou.
Poslušalcem sta spregovorila imenitna poznavalca, veterinar Adam Stibilj in živilski
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tehnolog Cvetko Dominko. Pojavile so se
tudi zanimive ideje, med njimi o delavnici,
na kateri bi pridobljeno znanje preverili v
praksi.
Letošnja šelamijada se je odvijala v Kulturni dvorani v Renčah na prvi pomladni
dan. Prijavilo se je trideset izdelovalcev
šelamou. Strokovna komisija (žirija), ki so jo
sestavljali Cvetko Dominko, Alen Hladnik
in Adam Stibilj, je imela težko delo, saj je
bila kakovost šelamou na visokem nivoju.
Popoldne in zvečer so prišli na svoj račun
tudi obiskovalci, ljubitelji šelamou, ki so
poskusili predstavljene izdelke ter opravili
lasten izbor.
Tekmovanje je torej potekalo v dveh krogih: sprva je strokovna žirija opravila svoj
izbor, nato še občinstvo svojega, vsak udeleženec pa je prejel priznanje ter spominsko nagrado, ki jo podeljuje naše društvo.
Izdelovalci najboljše ocenjenih šelamou so
seveda prejeli še posebne nagrade.
Za uspešno izvedbo šelamijade je nepogrešljiva pomoč tradicionalno prijaznih
sponzorjev, ki se jim iskreno zahvaljujemo.
Prireditev so sponzorirali:
Gostišče Kogoj Bilje, Agraria Koron Volčja
Draga, Kristal d.o.o. Renče, Kmetijska tr-

Nagrade občinstva
1. nagrada: DENIS LEBAN iz Renškega
Podkraja
2. nagrada: CVETKO LUKEŽIČ od Žigonov
3. nagrada: DEJAN MEDVEŠČEK od Žigonov
Spored letošnje prireditve je povezoval
Radovan Rusjan, za kar se mu zahvaljujemo. Zahvala velja tudi vsem članom in
simpatizerjem društva, ki že tradicionalno pomagajo pri organizaciji prireditve,
enako Kmetiji Smodin Vogrsko, Krajevni
skupnosti Renče, Občini Renče-Vogrsko
in Avtošoli Marus Renče. Hvala tudi Bogu
Rusjanu, ki dogajanje vestno beleži s fotografsko kamero.
V dvorani pa ni dišalo le po šelamih, ampak
tudi po odličnem kruhu, ki sta nam ga v
lastnih pečeh napekla Franko Arčon in
Florjan Sivec, grla pa so prisotni poplaknili
z vinom domačega proizvajalca Vojka Mozetiča. Prijetno vzdušje ob zvokih harmonikarjev Andreja Berceta in Matije Simčiča
so dopolnjevali pogovori o ljudskem
izročilu, družabnem dogajanju okrog kolin
in negovanju šelamou ter o vsem, kar nam
pomaga živeti in preživeti.
Vesna Pahor
Foto: Bogo Rusjan in Matjaž Zorn

iz krajevnih skupnosti

Kako smo slikarke preživele leto 2014
Naše slikarsko leto je bilo precej
pestro. Čez celo leto je potekal
likovni tečaj z mentorico akad.
slikarko Jano Dolenc.
V januarju mesecu smo pričeli s poglobljenim študijem akvarela v kombinaciji s
tušem in naravnimi barvili, kot so: kava,
teran, koncentrirani izvlečki čajev …
Nadaljevali smo z izdelavo slik z izpiranjem, praskanjem, luščenjem in izdelavo
laviranih risb. Naslednja tema je bilo
risanje in slikanje dreves in živali ter postavitev le-teh v urbano okolje. Začeli smo
z abstraktnim načinom slikanja, tako da
smo prešli na malo bolj svoboden način
likovnega izražanja.
Po poletnih počitnicah smo se posvetili
psihologiji barv in njihovemu vplivu na
človeka. Izdelovali smo terapevtske slike,
kot so npr. mandale. 7. februarja, na
predvečer kulturnega praznika, smo v
kulturni dvorani v Bukovici razstavile slike,
naslikane na temo Simon Gregorčič in njegova poezija. Konec aprila in začetek maja
sta bila tudi lani v znamenju burbonk, s
tem da smo ekstempore v vrtu burbonk
in razstavo v avli Mestne občine Nova
Gorica izvedli v okviru festivala vrtnic na
povabilo organizatorja festivala. 11. maja,
ob praznovanju 70. obletnice Rdečega križa, smo stene dvorane v Renčah okrasile z
našimi slikami.
Maja smo se nekatere udeležile ekstempora Po Kosmačevi učni poti, ki ga vsako
leto organizira slikarsko društvo DSAT iz
Tolmina. Konec maja smo se odpravile na
izlet na Notranjsko in si ogledale lepote
Cerkniškega jezera in Krpanovo galerijo v
Cerknici. Ob jezeru smo nekaj časa tudi
slikale. Tam so nas prav lepo sprejeli in
tudi pogostili člani njihovega kulturnega
in slikarskega društva. Srečanje je organizirala naša slikarka Ida Kocjančič.
Junija so se nekatere naše članice udeležile mednarodnega ekstempora Kromberk
2014, v Renčah pa smo člani našega društva organizirali Mednarodni slikarski ekstempore Renče 2014, kamor smo povabili
tudi prijatelje slikarje iz Italije. Mohorjevo
smo popestrile z razstavo slik, nastalih
na mednarodnem ekstemporu v Renčah.
Tudi sivka na Krasu nam je bila velik izziv.
Slike, ki so nastale v času cvetenja sivke,
smo konec oktobra razstavile v kulturni
dvorani v Koprivi. Na povabilo članov
kulturnega društva Šempeter-Vrtojba smo
slike burbonk razstavile v Coroninijevem

dvorcu ob prazniku KS Šempeter. Avgusta
smo se nekatere članice udeležile ekstempora v Drežnici, ki ga vsako leto organizira
likovno društvo iz Tolmina, pa tudi Sinji
Vrh nas je spet pritegnil. Tam smo slikale
in nastala dela donirale za pomoč revnim
otrokom.
Vedno večji izziv nam je tudi ekstempore, ki ga vsako leto organizirata vodstvo
Doma upokojencev Gradišče nad Prvačino in JSKD Nova Gorica. Oktobra je bila
otvoritev razstave tam nastalih slik. Konec
oktobra smo se udeležile mednarodnega ekstempora Cinober Idrija in kasneje
otvoritve razstavljenih slik v galeriji Sv.
Barbare. November – tudi me smo bile
vpete v vinske zgodbe, saj smo se udeležile Martinovega ekstempora v Šmartnem v
organizaciji Društva Dablo iz Brd.
Za potrebe kotalkarskega kluba, društva in
krajevne skupnosti smo slikarke pretežno z motivi iz Renč poslikale okrog 80
strešnikov.

Samostojne razstave
v letu 2014
Marinka Grohar-Gatnik: razstavni prostor
Knjižnice Fužine v Ljubljani, Zdravka
Komic: Gostilna Rahela – Preserje, Ida
Kocjančič: Hotel Delfin Izola, Eda center
Nova Gorica, prostori revije »Vzajemnost«

v Ljubljani, Bordo bar Nova Gorica,
Marica Kobal: Goriška knjižnica Franceta
Bevka, Lidija Gruntar: Goriška knjižnica
Franceta Bevka, razstavni prostor v Merkator centru Nova Gorica, Hema Jakin:
avla Doma upokojencev Nova Gorica,
razstavni prostor v Merkator centru Nova
Gorica.

Posebni dosežki posameznih
članic likovne sekcije oz.
društva
Na natečaju v okviru ZDUS-a za najboljšo
voščilnico v letu 2014 je bila med 208 voščilnicami kot prva izbrana voščilnica Ide
Kocjančič z naslovom Zibel stare mame.
Skupaj z drugimi je bila razstavljena v
prostorih Cankarjevega doma.
Nekaj naših slikark se je udeležilo natečaja, ki ga vsako leto organizira JSKD (lani
na temo risba). Za na regijsko razstavo so
bila izbrana dela Lidije Gruntar, Mirande
Leban, Zdravke Komic in Ide Kocjančič.
Hema Jakin
Foto: Marica Kobal
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ljudje, ki zaznamujejo čas in prostor

Priznanje CZ Urošu Kobalu
Ob dnevu civilne zaščite (1. marec)
podeljuje vlada Republike Slovenije
priznanja najzaslužnejšim članom
in ekipam, ki so se v preteklem
letu izkazali na področju zaščite in
reševanja.
Ob letošnji prireditvi, ki je potekala na
gradu Gewerkenegg v Idriji, je bronasti
znak civilne zaščite prejel tudi naš član
Uroš Kobal.
Uroš je z ekipo prve pomoči, katere vodja
je bil do lani, sodeloval praktično na vsaki
javni prireditvi v naši občini. Bil je glavni
pobudnik, da smo leta 2013 med prvimi
v Sloveniji postavili defibrilatorje na 4
javnih mestih v občini. Lani je ob žledu,
ki je prizadel velik del Slovenije, s člani
svoje ekipe organiziral zbiranje in prevoz
agregatov na prizadeto območje.

boru in drugih prireditvah. Kot namestnik
poveljnika v našem štabu CZ pripravlja
načrte za zaščito in reševanje, pa tudi
elaborate ob raznih javnih prireditvah.
Urošu Kobalu ob prejetem priznanju iskreno čestitamo!
Tekst: Rajko Lasič
Foto: Uroš Kobal, Bogo Rusjan

Poleg tega stalno skrbi za čim boljšo usposobljenost ekipe prve pomoči, pa tudi za
izobraževanja učencev in odraslih na ta-

Inovator Ivan Gregorič

Ko se sprehodiš med ljudmi in
povprašaš »Ali poznate Ivana Gregoriča?«, slišiš pritrdilne odgovore:
»Seveda, on je inovator z Vogrskega, zelo inovativen in dobro poznan, tudi širom po svetu.«
Naj vam predstavim našega Ivana in
njegovo »Kraljico vinogradov«, kot jo je
poimenoval in s katero je ponovno blestel,
saj je v Seulu v Južni Koreji prejel zlato, na
Kitajskem pa srebrno medaljo.
Na mednarodni razstavi inovacij SIIF v
Seulu, ki je potekala od 28. novembra do
1. decembra 2014, se je predstavilo 30
držav s 700 izumi. Predstavili so se tudi
slovenski izumitelji, ki so prejeli dve zlati,
nekaj srebrnih in nekaj bronastih medalj.
14

Občinski list / April 2015

Med dobitniki zlatih medalj sta bila Ivan
Gregorič za »Kraljico vinogradov« in Matej
Radolovič s sodelavci za otroško pohištvo.
Na Kitajskem – v Kunshanu (pri Šanghaju),
pa je potekala 8. mednarodna razstava
izumov, kjer je ravno tako sodelovalo 30
držav, tokrat s 300 izumi. Naj povem, da je
bilo med razstavljenimi dve tretjini izumov
s Kitajske in v tej konkurenci sta dva Primorca, Gregorič iz Vogrskega in Tomazin iz
Kopra, prejela srebrni medalji.
Ivan pa se večkrat mudi tudi pri naših južnih sosedih. Maja 2014 je njegovo »Kraljico
vinogradov« predstavil na kmetijski razstavi
Agro Arca v Biogradu na Moru in zanjo
prejel zlato plaketo. Direktorica ASI-inovatorjev iz Kamnika se je za reklamni spot
Agro Arce vozila s »Kraljico« med vsemi
razstavljavci in ta spot sta vsakodnevno

Uroš Kobal - na fotografiji skrajno desni

predvajali tudi televiziji HRT-1 in RTL. To je
botrovalo velikemu zanimanju vinogradnikov iz Dalmacije in drugod, ki so prihajali
na ogled in preizkus delovanja »Kraljice«.
Za vse, ki »Kraljice vinogradov« še niste
videli, jo na kratko predstavim. To je trikolesni voziček na ročni pogon, z mehanskim
prenosom moči v dveh hitrostih. Namenjena je uporabi v vinogradu, rastlinjaku,
sadovnjaku in povsod, kjer se delo opravlja
na nizki višini (npr. obrezovanje in vezanje
trt v vinogradu, obiranje jagod, paprik,
paradižnikov … v rastlinjaku in podobna
dela, ki jih navadno opravljamo kleče ali
v sklonjenem položaju). Ivanov izum ta
problem učinkovito rešuje, saj delavec
vsa dela lahko opravi sede in se z lahkoto
pomika naprej po delovni površini. Za krmiljenje v levo in desno ima gibljivo zadnjo
vilico, pri pogonu v strmino pa delujeta
dve avtomatski zavori, da voziček obstane
na mestu. Voziček lahko zelo enostavno
in v nekaj sekundah zložimo v avtomobilski prtljažnik in pri tem ne potrebujemo
prikolice, ki jo potrebujejo vse dosedanje
izvedbe na svetu.
Zanimanje za proizvodnjo je izrazila firma
iz Koprivnice pri Zagrebu, ki sodeluje z
Nizozemsko na področju eko-rastlinjakov in
vrtnarstva. Zato si Ivan želi, da bi bila inovacija čim prej na trgu in da bi si z njo lahko
pomagali tudi naši vinogradniki in sadjarji.
Tekst in foto: Katarina Tischer
Gregorič

šola

Podjetniški krožek na OŠ Renče
Na OŠ Renče se je v okviru Šole
PLUS letos odvijal podjetniški
krožek oz. Podjetniški eksperiment.
Mladi podjetniki smo pod vodstvom Irene Marc iz Primorskega
tehnološkega parka in psihologinje
Branke Pregelj Arčon razvijali svoje izvirne podjetniške ideje.

je pri našem izdelku boljšega v primerjavi
z njihovim. Na predstavitev smo se pripravljali s plakati, govornimi in računalniškimi
predstavitvami ter z izdelavo prototipa
našega izdelka. Preizkusili smo se tudi v
izdelavi reklame za naš izdelek.
20. marca 2015 nas je obiskala žirija in
posebna gostja, direktorica Primorskega
tehnološkega parka, gospa Tanja Kožuh.
Po končanih predstavitvah je bila nav-

vitev pred žirijo. Če nam bo uspelo, bomo
morali svojo idejo osebno predstaviti v
treh minutah in žirijo prepričati, da so naš
izdelek, ideja in ekipa zares pravi.
Na Podjetniškem eksperimentu smo se
veliko naučili. Razvijati podjetniške ideje
je bilo zanimivo in zabavno ter zelo poučno. Upamo, da nam bodo tudi drugo leto
na naši šoli ponudili možnosti takšnega
delovanja. Mi bomo zagotovo zraven.

Pri razvijanju ideje smo si pomagali z
materiali, ki bi jih lahko našli v naši okolici.
Vsaka skupina je razvijala svojo podjetniško idejo in se zadnja dva meseca zavzeto
pripravljala na predstavitev pred žirijo.
Razdeljeni smo bili v tri skupine.
Do ideje, ki bi bila najbolj izvirna in
uporabna, se res težko pride, toda vsaki
skupini je uspelo. Poiskati smo morali tudi
naše možne konkurente in ugotoviti, kaj

dušena, podelila nam je tudi posebna
priznanja za sodelovanje na Podjetniškem
eksperimentu. Vsi smo bili zelo zadovoljni.
Oddali smo tudi prijavo za tekmovanje Popri, kjer s svojimi idejami lahko sodelujejo
osnovnošolci od sedmega do devetega
razreda, srednješolci in študenti. Konkurenca bo gotovo huda, toda upamo,
da bodo naše ideje uspele in se bomo
uspešno prebili na tekmovanje in predsta-

Ha, pravkar smo izvedeli, da se je eni
naši skupini s svojo idejo uspelo uvrstiti v
polfinale! Držite pesti!
Meta Vodopivec, OŠ Renče, 8. a
Foto: Branka Pregelj Arčon

Teden dejavnosti
Na OŠ Renče smo prvi teden v
februarju imeli teden dejavnosti.
Posvečali smo se kulturi in slovenskemu kulturnemu prazniku.
Pouk je potekal po spremenjenem urniku.
Višji razredi smo pripravljali predstavitve
slovenskih pokrajin, se učili o pomembnih Slovencih, o naravnih lepotah naše

domovine, nižji razredi pa so ustvarjali
in se na tak način posvečali kulturi. Šolo
so lepo okrasili s slikami našega velikega
pesnika Prešerna. Učitelji so se trudili, da
bi nam popestrili pouk – tudi s peko palačink. Mnogim učencem je teden polepšal
športni dan na snegu, ledu, na bazenu
ali na svežem zraku. Za lep konec tedna
so poskrbeli učenci literarnega kluba in

gledališkega krožka, ki so nam pripravili
poučno predstavo z naslovom »Pozor!
Hudobi na delu!«.
Seveda se bo ta teden vsem vtisnil v
spomin, saj smo na zanimiv način spoznali
veliko o naši domovini.
Anastasija Knez, OŠ Renče, 8. b
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Pozor! Otroci na odru!

V kulturni dvorani v Renčah se je
5. in 6. februarja 2015 na oder
postavila, pa ne sama od sebe,
prava gledališka predstava – Pozor!
Hudobi na delu! Pripravili so jo
učenci literarnega kluba in gledališkega krožka OŠ Renče z mentorico
Mojco Saksida.
Predstava je govorila o dveh hudobah, ki
sta nadzorovali otroške misli v razredu,

županu pa sta zamešali celo slavnostni
govor ob nekem zelo pomembnem dogodku. Učiteljica se je zaradi navideznih
nesramnosti svojih učencev od obupa
zaprla v WC in objokovala svojo usodo,
prebrisani učenci pa so nakano hudob
spoznali pravočasno in ju prisili, da sta
učiteljico nekako potolažili in spravili iz
WC-ja. Tako se je vse dobro končalo.
Igra je bila polna otroške energije, igralske
navdušenosti, izpiljenih rokerskih akordov
in udarcev, solističnega petja in plesa. Uži-

vali smo in upamo, da so tudi gledalci, ki
so kar trikrat do zadnjega sedeža napolnili
dvorano in nas nagradili z aplavzom.
Na predstavo smo povabili tudi otroškega gledališkega kritika Blaža Valiča, ki je
našo energijo in željo po ustvarjanju zelo
pohvalil. Tudi na to smo zelo ponosni.
Meta Vodopivec in Neža Ledinek
Lozej, OŠ Renče, 8. a
Foto: Šička

Otroški parlament
Februarja je v prostorih občinske
stavbe Nova Gorica potekal otroški parlament na temo poklicne
orientacije. Iz naše šole, Osnovne
šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče, sva se ga udeležila Alen in
Lia Čotar.
Najprej sta nas pozdravili predsednica in bivša otroška parlamentarka, ki nam je otroški
parlament predstavila skozi svoje oči. Sledila
je določitev delovnega predsedstva, nato pa
je vsaka šola predstavila svoje delo na temo
poklicne orientacije. Mi smo pokazali delo
po triadah. Pohvalili smo izgradnjo novega
dela šole, sporočili pa smo, da bi si zdaj želeli še obnovitve starih prostorov in še večjo
učilnico v naravi.
Kot morda nekateri že veste, naša šola letos
obeležuje častitljivih 200 let in jeseni pripravljamo prireditev, na kateri bomo predstavili
naše dosedanje delo. Nanjo smo povabili
tudi mlade otroške parlamentarce, ki so
rekli, da nas bodo z veseljem obiskali.
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Nadaljevali smo z delom v treh skupinah.
Pri prvi so govorili o poklicih prihodnosti,
pri drugi o alternativnem učenju, pri tretji
pa o šolanju nasploh. Na koncu smo se
pozdravili in se vrnili v šolo, kjer smo naši
psihologinji, mentorici šolskega parlamenta Branki Pregelj Arčon navdušeno
pripovedovali o dogodivščinah tega dne in

načrtovali delo šolskega parlamenta za v
bodoče.
13. aprila 2015 bo potekal Nacionalni otroški parlament v Ljubljani. Tja bodo šli tudi
predstavniki učencev naše šole. Dela nam
pa res ne zmanjka.
Lia Čotar, OŠ Renče, 8. a
Foto: Branka Pregelj Arčon
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Pomladni dan na POŠ Vogrsko
Pa je prišla, pomlad namreč. Po
dolgih večerih, hladnih in deževnih
dneh so prvi zvončki in trobentice
že dalj časa naznanjali, da prihaja
čas, ko se začne narava prebujati in
kazati v vsej svoji lepoti. Tudi prvo
sadno drevje že cveti in nam krasi
pogled na novo zoranih poljih in
ozelenelih travnikih.
Marec je tisti mesec, ko nastopi tudi prava
koledarska pomlad in z njo že praznik vseh
žena. Naglo se je približeval tudi dan, ko
se vsi otroci spomnijo svojih staršev ter se
jim zahvalijo za njihovo skrb in nesebično
darovano ljubezen.
Razlogov za praznovanje je torej v tem
mesecu kar precej. Zato smo se z učiteljicami POŠ Vogrsko dogovorile, da v tem
šolskem letu prav v tem mesecu organiziramo skupno srečanje s starši in učenci. Na

materinski dan smo se vsi skupaj zbrali v
naši večnamenski dvorani ob šoli in izvedli
program, ki smo ga sestavile učiteljice
skupaj z učenci.
Šolski pevski zbor je prepeval in povezoval
prireditev prav do konca. Pesmi, ki so
oznanjale pomlad, opisovale naše mame
in očete, pa so odpeli tudi solistični
pevci, ki jih na naši šoli ne manjka. Igrico
o izgubljenem zrcalcu so odigrali naši
najmlajši šolarji, prvošolci. Še bolj so
popestrile naš program čudovite recitacije.
Za instrumentalno spremljavo pevskega
zbora je poskrbel gospod Jordan Ušaj, ki
smo ga povabili k sodelovanju in se mu iz

srca zahvaljujem tudi za čas in dobro voljo,
ki jo je pokazal že na vajah z otroki.
Med programom so učenci prisotnim
mamam in nonam delili skrbno nabrane
šopke iz domačih vrtov.
Prireditve sta se z veseljem udeležili tudi
naša ravnateljica Slavica Bragato in pomočnica ravnateljice Nataša Brovč Nanut.
Gospa Slavica se je učencem zahvalila za
tako prisrčen program, staršem pa čestitala
ob prazniku in jim zaželela še veliko ljubezni ob skrbi za »naše male sončke«, kot so
otroci zapeli v zaključni pesmi.

in melodično obogatili melodije pesmic z
zvočnimi barvami malih instrumentov.
Mladi glasbeno-pevski nadobudneži so se
z vso otroško razigranostjo in domišljijo s
pesmicami izštevali, oponašali so nenavaden govor papagaja in se spomnili na krta,

ki spomladi v vrtu rahlja zemljico. Za trenutek je otroško petje ustavilo moderni
čas, ki neumorno teče, pozornost, toplino
in ljubezen za vse, kar je vir naše sreče.

Lucija Gregorič
Foto: Vanja Velišček

Pomlad pesmi
Najlepše pesmi donijo, ko ptički
prepevajo vmes, ko sapice pomladne šumijo, ko se spomladi
zvonček dvigne iz globin in sončku
zapoje cin, cin, cin.
Šesti festival Pomlad pesmi je potekal 18.
in 19. marca 2015 v veliki dvorani Kulturnega doma v Novi Gorici. Pod vodstvom
zborovodkinje Nataše Domazet so nastopali šoloobvezni otroci skupin Mavrice,
Oblački in Čebele. Mladi nadobudni pevci
so na glasbeni prireditvi zapeli tri otroško
razposajene pesmice z naslovi Izštevanka,
Hiša za krta in Papagaj. Da so pesmice
zazvenele v pravem pomenu besede, so
glasbeno spremljavo oblikovali: Nika Kodrič (klavir) in učenci osnovne šole Renče:
Luka Rovtar, Marko Kofol, Matej Mozetič
in Mark Saksida, ki so z improvizirano
igro na ksilofonu, zvončkih, činelah, bobnih, kastanjetah in ropotuljicah ritmično

Nataša Domazet
Foto: arhiv osnovne šole Renče
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Na obisku pri Metuljčkih

Metuljčki smo se odločili, Pomladne pesmice zapeli, ob
starše, bratce in sestrice v Vivaldiju zaplesali, se s sladkimi
bubami posladkali, mamice in
naš pisani svet povabili.

tatkote tako razveselili, pozdrav
soncu med drugim naredili, z
vsem naštetim pomlad pozdravili.

Skupina Metuljčki s
Heleno in Ingrid,
Vrtec Vogrsko

Metuljčkova pekarna
Sladke bube
• 1 kg moke TIP 500
• 8 dag sladkorja
• 10 dag maščobe (5 dag
masla + 5 dag olja)
• 4 jajca
• ½ l mleka
• 2 kocki kvasa
• Vaniljin sladkor
• Naribana skorjica bio limone
• Žlička soli
To je recept, ki smo ga preverili
v naši pekarni skupaj s Tinajevo

nono, ki je predstavnica Sekcije
podeželskih žena Vogrsko. Z
veseljem se je odzvala našemu vabilu in z nami preživela
zabavno »pekovsko« dopoldne. Z nami je podelila bogate
izkušnje in tudi sami smo se ji
pridružili kot pravi mojstri peki
in že je zadišalo po naši hiši …
Tinajevi noni se iskreno zahvaljujemo.
Skupina Metuljčki s
Heleno in Ingrid,
Vrtec Vogrsko

Metuljčki smo bili tudi dobrodelni

V sodelovanju z Rdečim
križem Vogrsko smo
razveselili starejše ženske
tako, da smo jim ob 8.
marcu izdelali voščilnice.
18
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V ta namen je dopoldne z nami
preživela gospa Zdenka Jarc in
nam razložila, kaj Rdeči križ sploh
je. Gospa Zdenka nas je razveselila tudi z lepimi darilci, ki nam jih
je poklonil RK za naš trud.

Da je bilo presenečenje še večje, smo se vsi skupaj odpravili
do bližnje sosede in ji čestitko
izročili kar sami.
ZAHVALA
Iz srca se zahvaljujemo gospe

Zdenki za sodelovanje. Z vami
smo se imeli zares lepo.
Skupina Metuljčki s
Heleno in Ingrid,
Vrtec Vogrsko

šola

Pomladna pravljica

Otroci in vzgojiteljice iz vrtcev
Bukovica in Renče so se 26. marca letos prelevili v najrazličnejše
pravljične junake in obiskovalce
popeljali v čarobni pravljični svet.
Peli so in plesali, zraven pa, kot se
za vsako pravo pravljico spodobi,
postregli tudi z nekaj čisto pravega
čaranja in čarovniških besed.
Da pa je »Pomladna pravljica« zaživela in
zažarela v vsej polnosti, je zaslužen čisto
vsak malček, vse vzgojiteljice, ki leto za
letom bolj izvirno in dovršeno pripravijo
imeniten spored, obogaten z osnovnošolci iz OŠ Renče pod taktirko glasbene
pedagoginje.
Tudi tokrat so prisrčno pomagali starši
naših otrok ter na odru z malčki delili

lastne glasbene vrline, pod odrom pa
fotografsko in glasbeno znanje, enako
nenadomestljivi pa so bili tudi pri pripravi
ozvočenja. Za ves njihov trud in prispevek smo jim neskončno hvaležni. Delček
»Pomladne pravljice« si lahko ogledate na
fotografijah, njen najpomembnejši del pa
nosi v sebi vsakdo, ki si je pravljico lahko
ogledal. In če ste
jo prav vi, ki berete
te vrstice, imeli
možnost doživeti
v živo, le povejte
naprej vsem sosedom in znancem,
da je bil to zares
čaroben popoldan,
v katerem so malčki
pričarali celo recept
za »Lepši svet«, ki
nam vsem sporoča

in naroča: »Podaj roko, pridruži se, da
skupaj lepši svet zgradimo za vse!«
Morda pa je napočil čas, ko bi jim bilo
smiselno prisluhniti.
Mojca Hrovatin
Foto: Andi Pelegrini

.
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Pomlad v Kresnici

Zima je letos tudi nam pokazala
svoje zobe … Malo nas je posipala
s snegom in veliko nam je zapela
z burjo. Zato smo toliko bolj čakali
pustne dni, da jo s pustnimi maskami preženemo.
Kresničke smo se na pustni torek preoblekle v strojevodje in biljeterje ter se z
vlakom odpravile na izlet. Vlak smo pripravili iz velikih škatel, ga pobarvali in vanj
namestili stole, vsak otrok pa si je izdelal
še svojo čepico. In tako smo s skupnimi
močmi pregnali mraz in pomagali vsem
pomladnim cvetlicam, da so pokukale
iz zemljice, odprle svoje cvetove in nam
prinesle vonj po pomladi.
V tem času so bili dejavni tudi vsi člani Iniciative za waldorfsko šolo na Primorskem,
ki so pripravili veliko delavnic, lutkovnih
pravljic, predavanj in v začetku marca v
veliki dvorani v Bukovici organizirali okroglo mizo »Šola – pripravljeni na življenje«.

Waldorfska vrtca v Bukovici in Ajdovščini
sta se rodila iz želje po spremembi. Pred
nami je nova želja: šola, kjer sta doma radovednost in ustvarjalnost otrok. To dvoje
je pogoj za samostojnost odraslega človeka. Pomembno vprašanje, ki se poraja, je,
20
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s čim moramo opremiti otroke, da bodo
pripravljeni na odgovorno, ustvarjalno
in svobodno življenje, ko bodo zaključili
šolanje. O tem so se na okrogli mizi pogovarjali Gašper Tič (akademski igralec, oče
dveh otrok v waldorfski šoli v Ljubljani),
dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (profesorica
na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani),
Ira Zorko (arhitekt v svobodnem poklicu,
učitelj Bothmer gimnastike, waldorfski
oče in iskren podpornik celostne pedagogike) in Blaž Habjanič (nekdanji šolar in
dijak waldorfske šole, trenutno na magisteriju ALU). Navzoči so spregovorili o njihovih pogledih in izkušnjah z waldorfsko
pedagogiko ter o njenih značilnostih, ki
so: »izobraževanje je kot potovanje in ne
tekmovanje; učitelj vse klasične predmete
nadgrajuje z umetnostjo, glasbo in gibom;
učitelj s svojim navdušenjem ohranja in
hrani otrokovo navdušenje nad učenjem
ter s pristopom vzbudi radovednost in
notranjo motivacijo; otroci se vedno učijo
preko izkustev in ustvarjalnosti; zdrav in
spoštljiv odnos starši-učitelj-otrok je glavni steber waldorfske šole in osnovni pogoj
otrokove rasti …«.
Pomlad pa je prinesla tudi Dan odprtih
vrat waldorfskega vrtca Kresnica, ki je
letos združeno z Iniciativo za waldorfsko
šolo predstavil svoje prostore, način dela
v vrtcu ter poučevanje v šoli. Praktično
učno uro nam je tokrat predstavila učiteljica waldorfske šole Ljubljana, Edita Šelih.
Tako so bili prostori polni iskrivih in radovednih oči staršev, ki se zanimajo tako za
vrtec kot za šolo, in razigranih otročkov,
ki so raziskovali kotičke z igračami iz naravnih materialov, ustvarjali z voskom in
prisluhnili lutkovni pravljici o Rdečerepki.
Ja, tako kot spomladi v naravi, je bilo tudi

pri nas polno dogajanja, za katerega upamo, da bo obrodilo veliko sadov.
Ob tej priložnosti vam sporočamo, da še
vedno potekajo vpisi v vrtec in šolo.
Prijave sprejemamo: za vrtec po e-pošti
na naslov w.vrtec.go@gmail.com ali na
tel. št. 040/438-312 (Tadeja F.), za šolo po
e-pošti na naslov waldorfsola.go@gmail.
com ali na tel. št. 041/760-671 (Suzana
D.) in 031/578-358 (Darja B.).
Srčno upamo, da bo to seme pognalo
korenine in bo vzklil nov cvet.
Tadeja Faganelj
Foto: arhiv Waldorfskega vrtca
Kresnica in Borut Vrčon

šport

20. odprto prvenstvo Renč v skokih z male
prožne ponjave

V soboto, 21. marca 2015,
se je v Renčah odvijala že
20. tekma v skokih z male
prožne ponjave. Tekmovanja se je udeležilo 16
društev in več kot 440
tekmovalcev in tekmovalk
iz cele Slovenije.

med cicibankami. Cicibana
Ahac Pavlica in Enej Lango sta
zasedla prvo in četrto mesto,
kar je pripomoglo k ekipni
zmagi v tej kategoriji.
Petra Arčon je blestela med
mlajšimi deklicami in se zato
povzpela na najvišjo stopničko,
Lea Vidič pa je med starejšimi
deklicami zasedla tretje mesto.
Starejše deklice so ekipno zaseSkoke se je ocenjevalo po nodle drugo mesto.
vem pravilniku, kar je povzroŠportno društvo Partizan
čilo težave pri sestavi ekip in
Renče je med prvimi šestimi
izvedbi skokov. Cicibani skačejo tekmovalci v vrstah starejših
lažje skoke, saj težje pravilnik
dečkov imelo kar štiri predstavprepoveduje, težje skoke smo
nike. Žan Zorn je bil srebrn,
videli pri starejših kategorijah, Blaž Petarin bronast, Rok
dvojne salte z obrati pa so
Čebron in Aljaž Ferjančič pa
skakali mladinci.
sta bila peta in šesta. Seveda je
Med začetniki je bil naš najbolj- bila zato ekipna zmaga v rokah
ši tekmovalec Matic Bremec
starejših dečkov iz Renč.
na šestem mestu, prav tako
Med mladinkami je šesto
šesta je bila Aurora Ambrož
mesto zasedla Ula Zorn. Tudi

mladinci nas niso razočarali.
Ekipno so osvojili prvo in tretje
mesto, posamezniki pa drugo
mesto David Peras, četrto
Miha Pregelj, peto Lenart
Žežlina, šesto Tomi Zavadlal.
Odprto prvenstvo Renč je

veljalo tudi kot druga tekma
za pokal Slovenije v letu 2015.
Naši najboljši tekmovalci tu
zasedajo vidna mesta. Čestitke
in pohvale vsem sodelujočim!
Nives Bizjak
Foto: Boris Pregelj
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Priznanja za dosežke v letu 2014

Zveza kotalkarskih športov
Slovenije (ZKŠS) je v soboto, 14. marca 2015, podelila diplome in priznanja
mlajšim kotalkarjem, ki
so tekmovali za Pokal
Slovenije 2014, in članom
Slovenske kotalkarske reprezentance za dosežene
uspehe v preteklem letu
na evropskih in svetovnem prvenstvu.

Med mlajšimi kotalkarji so bili
najboljši in v svojih kategorijah
osvojili pokale za prva mesta
Mija Erzetič, Gal Breški Čoklc,
Hana Berginc, Nika Uršič in
Urška Furlani. Za drugo mesto
so pokale prejeli Teo Polanc
Cipot, Jan Šuligoj, Rok Fajt in
Ivana Štrukelj, za tretje mesto
pa Tim Berginc, Ivana Osojnik
Kerševan, Žiga Češnovar, Karin Uršič in Polona Lestan.
Tudi ostali tekmovalci so se
odlično odrezali, le preveč je,

da bi vse naštevali, saj je za Pokal Slovenije tekmovalo preko
70 kotalkarjev.
Za dosežke na evropskem in
svetovnem prvenstvu v preteklem letu je Zveza priznanji
podelila Luciji Mlinarič in Ani
Turel, za uspehe na evropskem
prvenstvu pa Lani Pregelj, Jessici Marka in Natanu Muhiču.
Priznanja in pokale je podeljevala predsednica ZKŠS Breda
Marinšek.
Tekst in foto:
Majda Rusjan

Prva tekmovanja v letu 2015
Prvo klubsko tekmovanje
za najmlajše kotalkarje, ki
so se s »čeveljci na kolescih« prvič srečali jeseni,
nekateri pa šele januarja,
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se je odvijalo na sončno četrtkovo popoldne.
Večina med njimi se je s
tekmovanjem in s sodniki
srečala prvič.

Tekma je uspela, vsi so bili veseli in zadovoljni, nastopajoči,
ki so vsi dobili medalje, njihovi
starši in prav tako organizatorji.
Z lepo izpeljanimi programi so
presenetile Aurora Ambrož,

Eni Zorn, Ajda Pahor in Maša
Bizjak.
Drugo, pomembnejše tekmovanje za 23. Pokal račk, se je
odvijalo v nedeljo, 15. marca
2015. Tekmovanja se je udele-

šport
žilo 95 kotalkarjev iz Slovenije,
Italije in Hrvaške.
Med najmlajšimi, v skupini Prvi
koraki, so tudi renški kotalkarji
osvojili odličja, in sicer: prvo
mesto Tim Šuligoj, Sara Žbogar Fajt in Alex Vižin, drugo
mesto sta osvojila Maj Cuder
in Anja Lukežič, tretje pa Kaja
Bizjak.
Med »račkami« z nekoliko več
izkušnjami kotalkanja so bili
prav tako dobitniki odličij, in

sicer so pokal za prvo mesto
prejeli Tim Berginc, Teo Polanc
Cipot, Adam Cozzes, Rok Fajt
in Ivana Štrukelj. Drugo mesto
je osvojila Hana Berginc, tretje
pa Nika Uršič, Lia Dobrila in
Polona Lestan.
Dan prej, v soboto, se je odvijalo tekmovanje v obveznih likih.
Tekmovalci so bili iz Slovenije
in Italije. Med najboljše tri so
se seveda uvrstili tudi domačini, in sicer so dosegli naslednje rezultate: med najboljše,
seveda vsak v svoji kategoriji,
so se uvrstili Teo Polanc Cipot,
Hana Berginc, Nika Uršič, Ivana
Štrukelj in Lana Pregelj, druga
mesta so zasedli Rok Šuligoj,
Ivana Osojnik Kerševan, Karin
Uršič, Lia Dobrila, Urška Furlani, Jessica Marka in Ana Turel,
tretji pa sta bili Polona Lestan
in Zoja Muhič.
Lia Dobrila, Urška Furlani in
Ivana Štrukelj so se v februarju

udeležile tekmovanja za Pokal
Rima (Italija), kjer so se dobro
odrezale in pridobile še nekaj
novih izkušenj na mednarodnem tekmovanju.
Tekst in foto:
Majda Rusjan

Balinanje je krasen šport, pridružite se nam!
Športni balinarski klub
Šampionka Renče ima že
dolgo tradicijo, saj deluje
že 38 let, se pravi od leta
1977.

možnostjo ogrevanja omogoča
tekme, treninge in rekreacijo čez vse leto, ne glede na
vreme. V klub je včlanjeno
blizu 30 članov in članic iz naše
občine, nekaj pa jih je tudi iz
drugih krajev. Večinoma smo
Pohvali se lahko z izredno
to upokojenci, ki se z balinalepim, od leta 1982 pokritim
njem ukvarjamo bolj rekreaigriščem, ki od leta 2005 s
tivno. Sicer imamo prijateljska
pridobitvijo četrte steze zado- tekmovanja in turnirje različnih
voljuje vse predpise za večja
rangov ter srečanja, tako da
tekmovanja in nam ga lahko
se je v 38 letih nabralo že res
marsikateri klub zavida. Pokrito veliko pokalov in priznanj.
in lepo vzdrževano balinišče z
Treningi so dvakrat tedensko,

ob torkih in četrtkih zvečer po
dve do tri ure, člani, ki tekmujejo v Območni primorski ligi
pa so po zimskem premoru
pravkar začeli s treningi ob
ponedeljkih in sredah.
Radi bi, da bi se s tem športom
oz. z rekreacijo ukvarjalo več
ljudi. Šport ni naporen, malo
hodiš, se sklanjaš, razgibaš roke
in noge, včasih malo poklepetaš in se posmeješ, včasih tudi
razjeziš, največkrat sam nase.
Vse, kar potrebuješ, je udobna trenirka in športni copati.

Najbolj primerni so copati za
dvoranski šport, ki imajo bolj
gladke podplate. Krogle (bale)
ima na zalogi klub. Imajo premer med 9 in 11 cm, izdelane
so iz kovinskih zlitin in so težke
med 900 in 1200 g. Balin ima
3,5–3,7 cm premera in je
lesen, enakomerno pobarvan
in brez izrezov (vzorcev).
Pridružite se nam, poskusite,
navdušeni boste.
Tekst in foto: Albina Pisk
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Srečanje motoristov z moto blagoslovom

V nedeljo, 29. marca 2015,
smo člani MK Motocompany organizirali že tradicionalno srečanje motoristov z moto blagoslovom.
Letos smo prireditev
organizirali na novi lokaciji
na Volčji Dragi na prizorišču Lakenesss (prizorišče
poletja v Bukowci).
Vreme nam je bilo naklonjeno,
zato smo imeli dober obisk
motoristov iz sosednjih klubov
in tujine, prevladovali pa so
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domačini. Po opravljenem
moto blagoslovu, katerega je
opravil lokalni župnik, smo se
zapeljali na panoramsko vožnjo
po zaselkih občine Renče-Vogrsko. Po končani vožnji
smo se vrnili na prireditveni
prostor, kjer smo obiskovalcem
postregli s hrano in pijačo. Za
popestritev dogajanja ob dobri
DJ-glasbi smo priredili moto
srečelov z lepimi in okusnimi nagradami in moto igro z
gumami. Predstavili smo tudi
naše hard-enduro dirkače s
svojimi motorji, saj so nam z
doseženimi rezultati na dirkah

na državnem nivoju doma in v
tujini v velik ponos.
Za zaključek se MK Motocompany zahvaljuje vsem prisotnim
za obisk, Mladim Renče-Vogrsko za izposojo prireditvenega prostora, sponzorjem in
lokalnemu župniku za opravljen
moto blagoslov. Predsednik kluba Aljoša Čebron se zahvaljuje
vsem članom kluba in zunanjim
pomočnikom za požrtvovalno
delo na dan prireditve.
Več o klubu si lahko ogledate
na: www.mk-motocompany.si.
Lep pozdrav in srečno vožnjo v
letu 2015!

MK Motocompany
Foto: arhiv MK Motocompany
Fotografije iz zraka: »Leteči
norci« Denis Čotar in Primož
Monfardini

šport

Moto dirkači kluba MK Motocompany:

• MLEKUŽ ALEKS

• SKOK MATJAŽ

• VETRIH DENIS
Občina Renče - Vogrsko
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Ptičja strašila pregnala zimo

Člani Pihalnega orkestra Vogrsko
so v pustnem času uniforme zamenjali za prav posebno opravo – za
preganjanje zime so se našemili v
ptičja strašila in se odpravili na pot
– najprej na šempetrsko pustno
povorko, potem pa še po Vogrskem, da so s svojim obiskom in
prijetno melodijo ta čas polepšali
vaščanom.
Kot že nekaj let, je tudi letos na pustno
soboto Pihalni orkester Vogrsko otvoril pustno povorko v Šempetru, ki se je udeleži

veliko pustnih skupin in tudi gledalcev ni
malo. Ko je že kazalo, da bo dež pokvaril
razpoloženje in zmočil dobrovoljne pustarje, je vreme le zdržalo in se je povorka
lahko nemoteno iztekla. Ko so se vogrinska
strašila vrnila na domače ozemlje, pa so
vzela pot po noge in do mraka igrala po
Vogrskem.
V nedeljo so se strašila zbrala že dopoldne.
Z vztrajnostjo in dobro voljo so pregnali
sive oblake in kmalu je posijalo celo sonce,
ki je gotovo vsem polepšalo pustno nedeljo. Da pa ne bi bilo pusta prehitro konec,
so se ponovno zbrali tudi na vetrovni torek
in izkoristili še zadnji pustni dan. Naj samo
namignem … Jajc, salam, klobas in ostalih

dobrot že zdavnaj ni več!
Godbeniki se zahvaljujemo vsem vaščanom za prijazne besede, darove in
gostoljubnost. Letos nam je uspelo obiskati
prebivalce zaselkov Britof, Jazbine, Lijak in
Mali Dunaj. Prihodnje leto se bomo gotovo
spet odpravili na pot, da vas obiščemo!
Kot ponavadi vas povabim še na naslednje
dogodke, ki jih organizira orkester: tokrat
je to spomladanski koncert, ki bo predvidoma 31. maja na Vogrskem. Še prej pa se
seveda »slišimo« ob dvigovanju mlaja in
kresu. Do takrat pa lep godbeni pozdrav!
Jasna Živec
Foto: Nuša Hvalica

Srečanje konjenikov na Vogrščku
Člani Konjeniškega društva Soča,
ki šteje 45 članov od Kobarida do
Vipave, smo se na občnem zboru
dogovorili, da konec marca organiziramo prvo skupno druženje –
jahanje.
Zbrali smo se ob akumulacijskem jezeru
Vogršček. Medse smo povabili jezdece,
kočijaže in ljubitelje konj. Zbralo se nas je
veliko, 16 jezdecev in 4 vprege. Vsakdo je
s seboj prinesel kaj za pod zob in za popit,
preizkusili smo salame, tlačenke, sire in
peciva. Odlično je bilo.
Cilj srečanja je bil zbiranje prostovoljnih
prispevkov, ki jih bomo podarili Oddelku
invalidne mladine Stara Gora. To naj bi
bilo v prvi polovici aprila, ko bomo s konji
in kočijami otrokom in osebju oddelka
popestrili nedeljo. Tako srečanje smo na
pobudo našega člana Benjamina Cigoja
organizirali že lani. Zbrani denar smo po26
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darili na Jurjevanju v Bukovici družini Talič
za operacijo in rehabilitacijo malega Reneja. S podobnimi akcijami nameravamo
nadaljevati in ponovno nekoga osrečiti.
11. in 12. aprila organiziramo pohod po
Konjeniški poti, 26. aprila pa v sodelova-

nju z občino Renče-Vogrsko in župnikom
Vojcem Žakljem organiziramo 7. jurjevanje Bukovici. Pridružite se nam, lepo se
bomo imeli ob vsakem vremenu!
Tekst: Srečko Špacapan
Foto: Bogo Rusjan

iz krajevnih skupnosti

Naša slikarka Mara Marinič razstavlja v Šmartnem
Razstava v Šmartnem v hiši »Marica« je njena prva samostojna
razstava.
Mara Marinič se je leta 1958 rodila v
Šmartnem v Goriških brdih. Po končani
osnovni šoli se je zaposlila in čez čas kot
izredna študentka nadaljevala študij in
dosegla VII. stopnjo izobrazbe. Zadnjih
10 let pred upokojitvijo je kot diplomirani organizator dela bila zaposlena na
Ministrstvu za obrambo kot vodja centra
za obveščanje severnoprimorske regije
(tel. št. 112).
V življenju ji ni bilo prizaneseno, saj se je
lep čas bojevala s hudo boleznijo. A njen
optimizem in volja sta naredila svoje.
Mara ve, kaj pomeni življenje, in mu prav
zato daje prosto pot. Ukvarja se s stvarmi,
ki jo zanimajo, ob katerih se sprosti, če
pa ob tem še komu polepša kak trenutek,
toliko bolje.
Leta 1997 je uspešno zaključila enoletni
tečaj TUINA masaže (tradicionalna kitajska masaža) in tako pridobila nacionalno

poklicno kvalifikacijo kot maserka. Vključena je v Rezbarsko-intarzijsko-restavratorsko društvo Solkan. Piše tudi akrostihe
– po človeku, dogodku … Pred leti se je
včlanila v UNI 3, kjer pridno vadi kitaro,
skupaj s članicami skupine »SANJE« pa
marsikje tudi nastopa. Kot pravi sama, so
glasba, petje in ples nepogrešljive stvari v
njenem življenju.
Da bo kdaj pristala med slikarkami, se ji še
sanjalo ni, vendar … Leta 2011 se nam je
pridružila in postala članica naše slikarske
skupine, obenem pa tudi društva KUL-TU-RA Renče. Slikanja se je Mara lotila
z veliko mero vneme in odločnosti. Če
povzamem besede naše mentorice Jane
Dolenc, ki jih je podala ob otvoritvi njene
razstave v Šmartnem, je Mara v kratkem
času precej napredovala, tako v tehniki
kot v izrazu. Je zelo produktivna , saj v
kratkem času veliko naredi.
Kot je sama povedala, ji slikanje pomeni
užitek, sprostitev in popoln odklop. Z veseljem prihaja na naše skupinsko slikanje,
sodeluje pri postavitvah razstav, posebno

prijetni pa so trenutki, ko na otvoritvah
same kaj zapojemo ob spremljavi Mare in
njene kitare.
Hema Jakin
Foto: osebni arhiv Mare Marinič

Tradicionalna velikonočna razstava na Vogrskem

Dan pred cvetno nedeljo so na Vogrskem, kot je že večletna tradicija,
članice Sekcije podeželskih žena pripravile razstavo velikonočnih jedi.
Gospodinje so napekle raznovrstnih
dobrot, od klasične domače gubance z orehovim nadevom, pa vse do
potic novejših okusov: marcipanove, mandljeve, kokosove …

Na ogled so bile tudi druge velikonočne jedi: menihi, pletenice, sladki kruhi,
posebno mesto pa so imeli poslikani in v
različnih tehnikah okrašeni pirhi.
Svoje so prispevali tudi otroci Vrtca
Vogrsko. Otroške umetnine so razstavi
dodale pravo pomladno vzdušje, njihovi
razstavljeni pekovski izdelki pa so nastali
na delavnici peke z nono Vido Marc.
Letos sta v kulturnem programu ob odprtju razstave sodelovala Ženski pevski zbor

Vogrinke in Moški pevski zbor Lijak 1883
Vogrsko. Domači župnik g. Cvetko Valič je
v svojem govoru spregovoril o simboliki
velikonočnih jedi.
Ni kaj, prijetno za oko in okus, kajti nekaj
od tega smo ob obisku razstave imeli
možnost tudi okusiti.
Tatjana Marvin
Foto: Ana Bric
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iz krajevnih skupnosti

Evtanazija, edina možnost ob koncu življenja?

Predavanje oz. pogovor, ki se je
odvijal v začetku marca v dvorani
Zorana Mušiča, je organizirala EPPI
– enota za prvo pomoč in intervencijo občine Renče-Vogrsko. Gostujoča predavatelja sta bila Jana
Harej Figelj in Matjaž Figelj.

je bil predstavljen nov pogled na svet, na
bolezni, na trpljenje, lajšanje tega in še bi
lahko našteval.
Še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki ste
nam pomagali omogočiti ta dogodek.
Hvala predavateljema, ekipi in predvsem
udeležencem. Vljudno vabljeni tudi na
naslednje take in podobne dogodke, organizirane s strani naše ekipe.

Tema predavanja je bila predvsem predstavitev paliativne oskrbe bolnikov. Udeležencem, zbralo se nas je okoli petdeset,

Jernej Furlan
Foto: Bogo Rusjan

Predavanje: Krhkost
V okviru letnega načrta RK Renče
je bilo februarja organizirano predavanje na temo krhkosti. Predavala sta dr. Jana Harej Figelj in dr.
Matjaž Figelj.
Kaj je to – nova bolezen?
Življenjska doba se nam vedno bolj
podaljšuje. K temu v veliki meri pripomore tudi zdravstvo. Lepo je, dokler nas
spremlja zdravje. Kako pa naprej, ko pride
do bolezni, sčasoma po več hkrati? Bolezen kot posledica nesreč, neozdravljiva
bolezen …
Prav v tej smeri je potekalo predavanje
in sproščen pogovor s predavateljema.
Uspešnost zdravljenja, lažje soočanje z
boleznijo in prenašanje le-te je v veliki meri odvisno od bolnika in njegovih
bližnjih, zlasti družinskih članov. Temelji
na odkritem in temeljitem pogovoru vseh
prizadetih. Treba je spoštovati bolnikovo željo in veliko pripomore predhodna
odločitev bolnika, ki svoje želje o nadalj28

Občinski list / April 2015

njem zdravljenju, v težkih primerih, ko ne
bo več sposoben komuniciranja, zaupa
osebnemu zdravniku.
Zbrani v OŠ Renče smo z zanimanjem prisluhnili gostoma, saj sta nam predstavila
temo, ki med ljudmi ni ravno priljubljena,

vendar je o njej treba govoriti. Osvetlila sta nam še tako mračen del našega
življenja.
Rožica Žvanut
Foto: Silva Lasič

				

občina po meri invalidov

Predstavitev Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Nova Gorica
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica ima sedež na
ulici Gradnikove brigade 33 v Novi
Gorici in deluje od leta 1948 dalje.
Zakoniti zastopnik društva je predsednik
društva Igor Miljavec. Na društvu sta
zaposlena še dva strokovna delavca in dve
osebni asistentki. Društvo ima uradne ure
vsak ponedeljek in sredo od 9. do 13. ure.
Pokličete nas lahko na telefonsko številko
(05) 33 34 650 ali nam pišete na elektronski naslov mdssng@zveza-slepih.si.
V društvo se lahko včlanijo vsi, ki imajo po
bolezni ali poškodbi vida najmanj 30 odstotkov vida ali manj na boljšem očesu oz.
zoženim vidnim poljem okrog fiksacijske
točke na 20 stopinj ali manj na boljšem
očesu, ne glede na ostrino vida.
Društvo združuje slepe in slabovidne iz 13
občin Severne Primorske, trenutno šteje
230 članov, od tega 8 iz občine Renče-Vogrsko. Imamo tudi 11 podpornih članov,
to so sicer osebe, ki imajo težave z vidom,
vendar še ne izpolnjujejo pogojev za

Kretanje
Naša skupina se je dobila,
da bi se posebnega jezika naučila,
ker imamo toliko za govoriti,
ne želimo omejeni biti,
zato, da nas tišina ustavila ne bi,
smo se kretati naučili mi.

včlanitev.
Za potrebe svojih članov izvajamo 7
posebnih socialnih programov. Z njimi
želimo slepim in slabovidnim osebam po
poškodbi ali okvari vida zagotoviti in omogočiti rehabilitacijo na osebnem nivoju,
kar pomeni, da jim nudimo podporo in
pomoč pri sprejetju novonastale situacije, jih usposobimo do te mere, da lahko
reorganizirajo svoje življenje in s tem tudi
življenje družinskih članov. Zelo pomembno je, da se slepa oz. slabovidna oseba
čim prej po poškodbi ali okvari vključi v
rehabilitacijski proces.
Nudimo jim pomoč pri pridobivanju
zdravstvenih, socialnih in drugih pravic.
Člane tudi spodbujamo, da se udeležujejo
različnih športno-rekreacijskih aktivnosti,
kulturnih aktivnosti in prireditev ter da se
spoznavajo z različnimi oblikami umetnosti. Z namenom omogočanja neodvisnega
in kakovostnega življenja slepih in slabovidnih oseb izvajamo program osebne asistence, v okviru katerega svojim članom
nudimo storitve spremljanja in prevoza,
osebno pomoč, pomoč pri premagovanju
komunikacijskih ovir in pomoč pri gospodinjskih opravilih.
Nenehno ozaveščamo javnost o prisotnosti slepih in slabovidnih oseb v okolju,
njihovih specifičnih potrebah, pravilih komuniciranja s slepo ali slabovidno osebo
in o prilagoditvah, ki jih slepi in slabovidni
potrebujejo. V ta namen izvajamo delavnice po vrtcih, osnovnih šolah, srednjih
šolah, na fakultetah, drugih javnih institucijah in nudimo svetovanje pri odpravlja-

nju arhitektonskih in komunikacijskih ovir
v okolju.
Sodelujemo tudi z drugimi javnimi in
neprofitnimi organizacijami, ki pri svojem
delu prihajajo v stik s slepo ali slabovidno
osebo.
Za konec apeliramo na vas, da v primeru,
če imate v svojem okolju osebo z okvaro vida, ki potrebuje pomoč, to osebo
napotite na naše društvo, kjer ji bomo
zagotovo nudili vso potrebno podporo in
pomoč.
Petra Figelj
Foto: Stock photo

Občina Renče-Vogrsko nam je v
pomoč priskočila,
ko nam je ta tečaj omogočila,
županu se zahvaljujemo mi,
ker ima občutek za drugačne ljudi.
Bančnice in občinarke, vzgojiteljice in
učiteljice
vse smo pridno na tečaj hodile,
da bi se vašega jezika naučile,
zato zdaj vi ocenite,
koliko naše znanje vredno je.
Ana Jovanka Koglot

Ta pesem je namenjena vsem gluhim in
naglušnim osebam, s katerimi smo se že
srečali in tistim, s katerimi se še bomo.
Občina Renče - Vogrsko
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Spletni pregledovalnik ZGS
Hiter razvoj in stopnja razvitosti
informacijske tehnologije danes
omogoča ali celo narekuje uporabo računalnika kot pripomočka v
gozdarstvu.
Vešči uporabniki osebnih računalnikov na
svetovnem spletu pogosto obiščejo strani,
kot so Najdi.si Zemljevid (http://zemljevid.
najdi.si/), Atlas okolja ARSO (http://gis.
arso.gov.si/atlasokolja) in Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP-RKG
(http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer).
Na teh spletnih mestih poiščejo bodisi
samo npr. pot do kupca njihovih drv oz.
podatek, ali njihova gozdna parcela leži v
območju Natura 2000. Te spletne strani
poimenujemo spletni pregledovalniki,
ker na najpreprostejši način omogočajo
vpogled v občinske in državne prostorske
podatke.
Razmeroma bogato izbiro spletnih
pregledovalnikov prostorskih podatkov
v naši državi je pred kratkim dopolnil
Pregledovalnik podatkov o gozdovih
(http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/). Pod idejno zasnovo Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS) je nastal v
okviru projekta SylvaMED. Za delo s
pregledovalnikom sta potrebna samo
računalnik, brskalnik (priporočamo
uporabo brskalnika Mozilla Firefox) in
internetna povezava, brez namestitve
dodatne programske opreme. V želji,
da bi spletni pregledovalnik resnično
zaživel tudi v uporabi, ga bomo stalno
dopolnjevali.
Pregledovalnik poleg prostorskih podatkov ponuja tudi načrte za gospodarjenje z
gozdovi in upravljanje z divjadjo. Uporabnik lahko na osebnem računalniku z izbiro
ustrezne prostorske enote odpre gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih
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območij in enot, lovskoupravljalske in
gojitvene načrte. V teh dokumentih si
uporabnik lahko pogleda, kakšne so smernice za upravljanje z njegovimi gozdovi.
Pregledovalnik podatkov o gozdovih za
razliko od ostalih nudi izbiro kar med
osmimi sloji za iskanje objektov v prostor,
lahko pa vnesemo tudi Gauss-Kruegerjevo
koordinato. Uporabnik lahko nato vklopi
prikaz kartografske podlage oz. DOF (letalskega posnetka) in enega ali več slojev
iz kataloga prostorskih podatkov ZGS. Za
določen objekt lahko s pomočjo orodja
»Izbira objekta« prikliče tudi podatke o
gozdu na območju
izbranega odseka
oz. sestoja: od
lesne zaloge in prirastka do drevesne
sestave.
V sloju krčitve
gozdov so prikazane površine,
ki jih je ZGS na
pobudo lastnikov s
krčitveno odločbo
dovolil izkrčiti v
kmetijske namene.
Sloj zemljišča v
zaraščanju bo še

posebej zanimal lastnike kmetijskih površin, saj prikazuje zemljišča, ki se zaraščajo
in bodo v naslednjem obdobju določena
kot gozd oz. kot drugo gozdno zemljišče.
Lastnike Kraškega gozdnogospodarskega območja bo še posebej zanimal sloj
požarno ogroženih gozdov.
Posebno skupino prostorskih slojev tvorijo
funkcije gozda, ki si jih lahko ogledamo
kot združen sloj oz. ločeno na ekološke,
socialne in proizvodne funkcijske sloje.
Ohranjeni slovenski gozdovi so rezultat
stoletnega skrbno načrtovanega dela v
gozdarstvu in lovstvu. Po obsežni naravni
ujmi, ki je v začetku februarja prizadela
slovenske gozdove, se bolj kot kdaj prej
zavedamo pomena gozdov kot dela našega naravnega okolja in kot pomembnega
gospodarskega vira v Sloveniji.
Pri odpravi posledic žledoloma stopa v
ospredje pomen sodelovanja, povezovanja in koordinacije aktivnosti pri sanaciji
gozdov in zmanjševanju gospodarske
škode. Prepričani smo, da bo Pregledovalnik podatkov o gozdovih v pomoč tudi
pri tem.
Tekst in foto: Bogdan Magajna
Foto gozd: Stock photo
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Tabla za počasna vozila prinaša večjo varnost
tudi v gozdu
Seznanjenost z ukrepi za varstvo
pri delu zmanjša število nezgod, ki
se zasebnim lastnikom pripetijo pri
delu v gozdu. V tokratnem prispevku najprej opozarjamo na novost v
predpisih glede obvezne opreme
počasnih vozil.
Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni
list RS, št. 44/13 in 36/14) vsebuje tudi
določbe, ki so začele veljati 1. januarja
2015. Gre za določbe o obvezni opremi
traktorjev, traktorskih priklopnikov in
vlečenih traktorskih priključkov (podložne
zagozde) ter določbe glede označevanja
počasnih vozil.
25. člen pravilnika pravi, da morajo imeti
vsa vozila (izjema so enosledna vozila),
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne
presega 40 km/h, oz. njihova priklopna
vozila na zadnji strani tablo za označevanje počasnih vozil. Pri skupini vozil lahko
to velja samo za zadnje vozilo v skupini.
Tabla za označevanje počasnih vozil ima
po pravilniku UN/ECE R 69 določene tako
mere, obliko in barvo kot tudi odsevnost
– enakostranični trikotnik s prisekanimi
vogali, notranja površina je rdeče fluorescentne barve, zunanji pasovi pa so rdeče
barve in odsevni.
Navedene označbe so namenjene preprečevanju naletov od zadaj. Vozniki, ki vozijo
za počasnimi vozili, jih zaradi table prej
opazijo, prilagodijo hitrost vožnje in vozilo
na primernem mestu prehitijo. Nameščena tabla za počasna vozila bo eden od
pogojev za uspešno opravljen tehnični
pregled pri podaljšanju registracije leta
2015.
Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS)
veliko pozornost posvečamo varnosti pri
delu v gozdu. Poleg organiziranja tečajev
za lastnike gozdov opozarjamo na tragičnost nezgod in na nujnost previdnosti pri
delu v gozdu preko medijev. Na spletni
strani ZGS (http://www.zgs.si) najdete
poleg razporeda tečajev varnega dela v
gozdu tudi tovrstno literaturo.
Pred odhodom na delovišče v gozdu vas
zato vabimo na obisk naše spletne strani
in k osvežitvi znanja s pomočjo zgibank:
Zgibanka: Vzdrževanje žagalnih delov
motorne žage
Pravilno vzdrževani žagalni deli so pogoj
za varno, manj naporno delo, dolgotrajno uporabo, visoke učinke in cenejšo

proizvodnjo.
Zgibanka: Sečnja, zasek in podžagovanje
drevesa
Varno podiranje in padec drevesa v želeno smer dosežemo s pravilnim zasekom in
požagovanjem – torej s pravilnim oblikovanjem ščetine.
Zgibanka: Obnašanje na delovišču in na
prometnicah v bližini naselij
Zaradi varnosti moramo pri delu upoštevati tudi prisotnost ostalih obiskovalcev
gozda. Gozdne lesne sortimente prevažamo tako, da ne ogrožamo ostalih udeležencev v prometu.
Zgibanka: Nevarnost pri izdelavi poškodovanega drevja
Zlata pravila varnega dela pri izdelavi
poškodovanega drevja.
Zgibanka: Spravilo lesa – primerne lastnosti in oprema traktorja

Kako poskrbeti za brezhiben traktor in
varnost na delovišču.
Za varno delo v gozdu niso potrebne
samo mišice in čim večja moč gozdarskih
strojev. Potrebujemo predvsem veliko
znanja in preudarnega ravnanja, da bi
dosegli čim manjše tveganje in hkrati čim
večjo gospodarnost dela.
S programom tečajev bomo zato na ZGS
nadaljevali tudi letos. Vsebinski poudarki
na vseh tečajih bodo: organizacija varnega
in zdravega dela v gozdu; izbira, uporaba
in vzdrževanje ustreznih strojev, opreme
in orodja; uporaba pravilne tehnike dela
in uporaba osebne varovalne opreme.
Bogdan Magajna
Foto (vir): Zgibanka Obnašanje na
delovišču in na prometnicah v bližini
naselij in ostale zgibanke
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Bakterijski ožig oljk – velika nevarnost za oljke,
in previdnost pri izbiri sadik
Pogovor z mag. Gabrijelom Seljakom, specialistom za varstvo rastlin in vodjo oddelka za varstvo rastlin pri KGZ Nova Gorica
Kaj je bakterijski ožig oljk?
Bakterijski ožig oljk je v Evropi povsem
nova bolezen in lahko rečem, da trenutno
ena največjih groženj, ki se je za oljko
kdajkoli v zgodovini pojavila. Gre za bakterijsko bolezen, ki je bila leta 2013 potrjena v južni Italiji, kjer so že več let opažali
hitro sušenje oljk. Jeseni so znanstveniki
ugotovili, da gre za povzročitelja, ki je v
Evropi na seznamu karantenskih škodljivih organizmov. Bakterija z znanstvenim
imenom Xylella fastidiosa je že dolgo
poznana v Ameriki, kjer povzroča različne
bolezni zlasti na vinski trti, agrumih in
drugih gojenih in tudi divje rastočih rastlinah. V Evropi doslej te bakterije ni bilo.
Koliko nas lahko to novo dejstvo skrbi?
Pojav te bakterije je hud, ker so se posledice na oljkah začele kazati v izjemno velikih razsežnostih. Trenutno ocenjujejo, da
je v južni Italiji okuženih ali že propadlih
blizu 30.000 hektarov oljčnikov. In strah,
da se bolezen razširi na druga območja
Evrope in tudi v Slovenijo, je tako toliko
večji.
Kako se bolezen kaže?
Drevesne krošnje se začnejo sušiti od zunaj navznoter, ker rastlini začne primanjkovati vode zaradi zamašitve prevodnega
tkiva z bakterijami in tvorbe zamaškov v
njih. Na koncu odmre celo drevo.
Kako se bakterijski ožig oz. sama bakterija širi?
Bolezen so po vsej verjetnosti zanesli iz
Srednje Amerike, vse kaže, da z okuženimi
oleandri iz Dominikanske republike. Zatem se je razširila na dva načina: z okuženim sadilnim materialom, na okuženih območjih pa z naravnimi prenašalci. Težava
je, da so le ti v naravi zelo razširjeni. Eden
glavnih je škržatek navadna slinarica, ki se
prehranjuje na okuženih rastlinah in nato
okužbo prenese tudi na zdrave. Okužba se
na ta način zelo hitro širi naprej. Ob tem
je treba povedati, da gre za bakterijo, ki
okužuje zelo veliko število rastlinskih vrst.
Ena najpomembnejših je oljka. Gostiteljske rastline so še mandljevec, češnja, oleandri, tudi nekatere okrasne rastline, kot
so navadni zimzelen, rožmarin in navadna
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žuka. To so rastline, ki so tudi pri nas zelo
razširjene.
So bili glede na resnost bolezni in njeno
hitro širjenje sprejeti kakšni ukrepi?
Evropska komisija je v začetku leta 2014
sprejela poseben izvedbeni sklep št.
2014/497/EU, ki določa režim premeščanja rastlinskega materiala na okuženem
območju, predvsem pa izven njega. Ta se
stalno dopolnjuje in izboljšuje glede na
nove ugotovitve o tej bolezni.
V Sloveniji bakterijskega ožiga oljk še ni.
Vendar je potrebna velika previdnost.
V Sloveniji bolezni še ni. Že drugo leto poteka poseben nadzor. Sistematično spremljamo oljčnike in tudi druge gostiteljske
rastline, na katerih bi se bolezen lahko
pojavila, zlasti oleander, mandljevec in
češnjo. Za zdaj je naš glavni cilj, da bolezni
ne zanesemo na naša tla.
Kako se temu izogniti v čim večji meri?
Zlasti na Primorskem opažamo veliko
nagnjenje h kupovanju sadilnega materiala v Italiji. Treba je biti zelo pozoren,
kje in kakšen material nabavimo. Tega
nabavljamo le pri resnično preverjenih

dobaviteljih. Že ena sama okužena sadika
je lahko dovolj, da prinesemo bolezen. Če
povem poenostavljeno: sadik ne kupujmo
na bolšjem trgu, temveč le v nadzorovanih drevesnicah, kjer je prodaja pod
inšpekcijskim nadzorom. Opozoriti moram
tudi, da naj ljudje, ki letujejo na okuženih
območjih, ne prinašajo nikakršnih sadik.
Usodna je lahko že vejica kakšne okužene
okrasne rastline.
Kaj bi posebej priporočili vsem, ki se
ukvarjajo z oljkarstvom?
Nabavo sadik pri preverjenih dobaviteljih.
Dolgoročno bi bilo najbolje, da bi za najpomembnejše gostiteljske rastline imeli
lokalno pridelavo, zlasti za sadike oljk.
Upam, da bodo grožnje širjenja bolezni
obudile v Sloveniji pridelavo lastnega
sadilnega materiala, kot smo jo že imeli.
Poudarjam: gre za izjemno nevarno bolezen. Na okuženih območjih propadajo
celotni nasadi oljk. Govorimo o bolezni,
ki se je moramo bati. Da je ne bi zanesli
v domače loge, lahko veliko storimo tudi
sami.
Ingrid Kašca Bucik
Foto: Bogo Rusjan

zgodovina
iz krajevnih
naših
skupnosti
krajev

Prva svetovna vojna – uvod
Vojne spremljajo človeštvo že
vso nam znano zgodovino. Poleg
zmagovalcev in poražencev vedno
prinesejo še bolečino, trpljenje in
grozote, katerih se vsi bojimo in se
jih s strahom spominjamo.
Zagotovo je naše kraje posebej zaznamovala prva svetovna vojna. Atentat na
prestolonaslednika Franca Ferdinanda in
njegovo ženo, ki se je zgodil v Sarajevu 28.
junija 1914, je bil povod za eno največjih
morij in obdobij trpljenja, kateremu so bili
izpostavljeni naši predniki. Balkanski kotel
se je bližal vrelišču že nekaj let, začenši z
aneksijo Bosne in Hercegovine leta 1908
in s prvo in drugo Balkansko vojno v letih
1912 in 1913. Prestolonaslednik Franc
Ferdinand, ki je zaradi poroke s Čehinjo
Sofijo Chotek, ki je bila zanj prenizkega
rodu, izgubil pravice, da bi njegovi otroci
imeli pravico do prestola, ni bil na dvoru
in pri cesarju Francu Jožefu posebno
priljubljen. Gavrilo Princip, pripadnik
organizacije Mlada Bosna, pa je s streli v
Franca Ferdinanda in njegovo ženo sprožil
niz dogodkov, ki so pripeljali do prve
svetovne vojne.
Franc Ferdinand je obiskal tudi naše kraje
- bil je v vlaku 19. julija 1906 ob slavnostnem odprtju celotne Bohinjske proge od
Jesenic do Trsta. Prestolonaslednik se je
tedaj nahajal v zadnjem vagonu in veselo
odzdravljal vsem prisotnim prebivalcem
bližnjih vasi, ki so se zbrali na postaji Volčja Draga. Izkazala se je šolska mladina, ki
mu je mahala s slovenskimi zastavicami,

pripravljenimi v ta namen. Zadnjič pa je
obiskal naše kraje, mesto Gorico in Lokve,
7. aprila 1914, dobra dva meseca pred
atentatom.
Po atentatu so trupli prestolonaslednika
in njegove žene najprej pripeljali z vlakom
iz Sarajeva do pristanišča Metković, od tu
z ladjo Dalmat na ladjo Viribus Unitis, s
katero so ju prepeljali do Trsta, od tu pa z
vlakom na Dunaj. V Trstu se je od prestolonaslednika poslovilo okrog 150.000
ljudi. Za prevoz posmrtnih ostankov je bil
odgovoren Mario Attems Svetokriški, ki
je bil guverner Dalmacije. Po koncu prve
svetovne vojne pa do smrti je živel v Gorici. Zatem je 23. julija sledil ultimat Avstrije
Srbiji in ker ga slednja ni sprejela v celoti,
je 28. Julija sledila vojna napoved, kar je

posledično potegnilo v vojni vrtinec še
ostale tedanje velesile: Rusijo, Francijo,
Veliko Britanijo in Nemčijo.
Njegovo c. in kr. Apostolsko Veličanstvo
Franc Jožef I., kakor so ga tedaj naslavljali, je zapovedal splošno mobilizacijo v
avstroogrskih deželah. Mobilizacija se je
začela v nedeljo, 26. julija, na dan Svete
Ane. Vojna napoved Srbiji je bila razglašena 28. julija. Možje in fantje so odhajali na
zborna mesta v Gorici, doma pa puščali
družine v strahu in sredi največjega dela
na borni zemlji, ki so jo obdelovali z ljubeznijo. Slovo je bilo grenko, možje in fantje
so postali vojaki.
Tekst in foto: Jože Ropoša

Občina Renče - Vogrsko
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Otroški oratorij v Renčah

Vesela pesem, otroški smeh in
razigranost so v soboto, 28. marca
2015, napolnili župnijsko dvorano
v Renčah. Kot vsak mesec so se
tudi v marcu otroci srečali na otroškem oratoriju.

V uvodu smo ob zvokih kitare zapeli nekaj
pesmic, nakar je sledila zelo zanimiva risanka, ki je sovpadala s prihajajočimi prazniki
– veliko nočjo. Pomladansko sonce nas je
toplo vabilo v svojo sredino, zato smo njegovo povabilo z veseljem sprejeli. V njegovi
družbi smo na župnijskem dvorišču pripra-

vili in okrasili zelenje, ki smo ga na cvetno
nedeljo prinesli k sveti maši. Ker pa je vsak
otroški oratorij nekaj posebnega, nepozabnega, si bomo tega seveda zapomnili tudi
po tem, da smo se na koncu posladkali z
zelo dobro torto naše Tajde.
Martina Bizjak
foto: Alenka Stres

SUDOKU
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Recept je preprost: povsod okrog nas bo
zadišalo po cvetovih akacije. Za ocvrte
cvetove akacije potrebujemo:
• 2,5 dl mleka
• 3 jajca
• Sol
• 20 dag moke
• Cvetje akacije

Mleko, jajca in sol zmešamo z električnim
mešalnikom in postopoma vmešamo presejano moko. Cvetje akacije operemo, odcedimo in posamezno namakamo v testu.
V vročem olju jih zlatorumeno ocvremo.
Ocvrte potresemo s sladkorjem v prahu in
ponudimo z medom in limoninim sokom.
Enako lahko ocvremo cvetove bezga,
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Olje za cvrtje
Sladkor v prahu
Med
Sok ene limone
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Ocvrti cvetovi akacije
Pomlad prihaja s hitrimi koraki v naše
kraje. Delo nas čaka v vrtu in na polju.
Zvečer smo utrujeni in ne vemo, kaj bi za
večerjo.
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žajblja, melise ali pehtrana. Enostavno,
kajne? Dober tek!
Renata Tischer
foto: Roland Tischer

obvsestila
iz občine

VABILO
V tednu Rdečega križa
KORK Renče
vabi na

SREČANJE
STAREJŠIH
KRAJANOV
(nad 70 let starosti)

v nedeljo, 10. maja 2015,
ob 17. uri v Kulturni dvorani
Renče.
Aktivistke RK vas bodo
obiskale z vabilom.
Svojo prisotnost potrdite
na telefonsko številko
041 621 730
najkasneje do četrtka,
7. maja 2015.

Pričakujemo vas!
Krajevni odbor Rdečega križa

Kako smo pričakali
svobodo leta 1945 v
naši občini
Letos praznujemo 70 let od osvoboditve izpod nacifašizma in dokončne SVOBODE, ki je med ostalim
postavila temelje naši domovini
Sloveniji. Vsi tisti, ki ste to doživeli,
prav gotovo hranite izredne spomine in posebna čustva v svojih srcih.
Bili bi izredno zadovoljni, če bi te
svoje spominske bisere v pisni obliki
delili z nami in nam zaupali tudi kakšno fotografijo iz teh dni. Če vam
pisanje predstavlja težave, pridemo
tudi na vaš dom in vam prisluhnemo in zapišemo. Vaše prispevke
pričakujemo do 31. maja.
Uredniški odbor

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 v e-mailu
pripete kot »Priponke«
• Teksti in avtorji fotografij naj bodo podpisani s polnim imenom in priimkom
• Nepodpisanih tekstov ne bomo objavljali
• če so teksti preveliki (datoteka presega
10MB), naj se prispevek pošlje v več
delih
• Prosimo, da se držite rokov oddaje
prispevkov (naslednjič do 31. 5. 2015)

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase
Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm

400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm

250 EUR

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani
91 x 64 mm
(cene so brez DDV)

60 EUR

dodatka za porezavo

dodatka za porezavo

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.

Občinski list - uradno glasilo
Občine Renče-Vogrsko
Število izvodov Občinskega lista, ki ga
prejmejo vsa gospodinjstva v občini
brezplačno, je 1400 .
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga,
Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo: Alenka Gregorič – glavna in
odgovorna urednica, Boris Arčon, Katarina
Tischer Gregorič, Vesna Pahor, Bogo
Rusjan, Renata Tischer in Katjuša Žigon
Lektoriranje: Jasna Živec
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Nanoti d. o. o.

Občinski list
Datum izida glasila: 22. april 2015

Nagrajenci za pravilno
rešitev križanke »NAŠA
UNIVERZA«
V uredništvo je prispelo 20 rešitev, izmed
katerih smo izžrebali tri nagrajence.
Srečni izžrebanci so:

1. Viktor Pregelj, Martinuči 17, Renče
2. Slavica Beltram, Renški podkraj 27,
Renče
3. Damijan Vodopivec, Žigoni 46 A,
Renče
Čestitamo. Nagrade lahko dvignejo v
pisarni Avtošola MARUS, Trg 21, 5292
Renče

Rešitev nagradne križanke »NAŠA UNIVERZA« iz prejšnje številke:

Vodoravno: VINARSTVO, INOZEMSTVO, NINIVE, IAN, OCA, ČRESLO, GI, PENN, NN, RAJSKA EVA, ATEK, LAAS, DINO, USKOK, NV, VRČ, ABA, INK, UKANA, ŠOLA, AST, BIL, ODSUN,
TS, NA, ARKTIČNA NOČ, VTISKAVANJE, PREDIVO, O, NAOČARKE, JEEP, VIK, ŽELVE, EGO,
OVID, JR, ROL, MIG, KE, EZRA, OP, PA, RAID, ABOTA, OVCA, DVOREC, IR, LANTHIERI, E, RE,
RALF, TEREZIN, IZO, ODSTAVA, ROK.
Gesla: VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, UNIVERZA V NOVI GORICI, VIPAVA, DVOREC
LANTHIERI, FZO.

Kresovanje 2015
Društvo Mladi Renče-Vogrsko prvič organizira KRESOVANJE!

Dogodek se bo odvijal 30. aprila 2015 na novi lokaciji Poletja v Bukowci (ob jezeru v industrijski coni na Volčji Dragi). Za glasbo bosta
poskrbela mlada vrtojbenska skupina The Indicals in DJ Nikki!
Poleg glasbenega programa in kresa pripravljamo tudi otroški program, ki se bo odvijal v

popoldanskih urah, sodelovala pa bo tudi novogoriška Hiša poskusov (www.e-hisa.si).

Lakote in žeje ne bo, prav tako pa tudi ne vstopnine. Se vidimo!
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
Sekcija društva Mladi Renče-Vogrsko
Občina Renče - Vogrsko
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KOLEDAR PRIREDITEV
ob občinskem prazniku 2015
PRIREDITEV

DATUM, URA

KJE

ORGANIZATORJI

• Dan zdravja v Občini Renče-Vogrsko:
▪ Predstavitev projekta SVIT – od
13.00 dalje
▪ Zdravstvene meritve – od 15.00
do 17.30
▪ Predstavitev postopkov oživljanja
z uporabo defibrilatorja, od
17.00 do 18.00
▪ Predstavitev zdrave hrane –
tržnica Vogrinka – ob 17.30
▪ Predavanje (zdrava pre-hrana,
projekt SVIT) – ob 18.00
• Slavnostna seja Občinskega sveta
Občine Renče-Vogrsko s podelitvijo Plaket Občine Renče-Vogrsko in predstavitvijo oddelka
Šole glasbe in umetnosti Ozlinka
v Občini Renče-Vogrsko
• Revija pevskih zborov Občine
Renče-Vogrsko ob Občinskem
prazniku
• Jurjevanje – blagoslov konjenikov
• Tradicionalni pohod na Trstelj

22. 4. 2015
od 13.00 do 19.30

Kulturni dom Bukovica

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE
Nova Gorica,
Ekipa prve pomoči Civilne zaščite Občine
Renče-Vogrsko,
Zdravstveni dom Nova Gorica-ambulanta
Renče
njo številko
spevkov za nasled
Rok za oddajo pri skega lista je
Občin

31. MAJ 2015

e
Naslov za pošiljanj
činski
prispevkov za ob
asilo@
list: obcinsko.gl
i
rence-vogrsko.s
s pripisom:
list
Za Občinski .

23. 4. 2015
ob 18.00

Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

Občina Renče-Vogrsko

24. 4. 2015
ob 19.00

Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

Občina Renče-Vogrsko in ŽPZ Vogrinke

26. 4. 2015
ob 12.00
27. 4. 2015
v jutranjih urah

Pred Kulturnim domom
Bukovica
Štart na Placu v Renčah

Konjeniško društvo Soča
Športno društvo Partizan

KOLEDAR OSTALIH PRIREDITEV
april- junij 2015
PRIREDITEV

DATUM, URA

KJE

• Kresovanje
• Srečanje starejših krajanov
(nad 70 let starosti)
• Tradicionalni Gotardov koncert

30. 4. 2015
10. 5. 2015

Lakeness
Kulturna dvorana Renče

• Veseloigra dramske skupine
Šempas
• Spomladanski koncert
Pihalnega orkestra Vogrsko
• Letni koncert vokalne skupine
Lijak
• Ples na brjarju

23. 5. 2015

• Tradicionalna Škuljada

13. 6. 2015

• Pevska vas

21. 6. 2015

17. 5. 2015

31. 5. 2015
6. 6. 2015
13. 6. 2015

ORGANIZATORJI

Društvo Mladi Renče - Vogrsko
Krajevni odbor
Rdečega križa Renče
Dvorec Vogrsko
Krajevna skupnost Vogrsko,
Kulturno turistično društvo Vogrsko
Kulturni dom Bukovica
Krajevna skupnost
Bukovica – Volčja Draga
Večnamenska dvorana
Krajevna skupnost Vogrsko,
Osnovne šole na Vogrskem Kulturno turistično društvo Vogrsko
Večnamenska dvorana
Krajevna skupnost Vogrsko,
Osnovne šole na Vogrskem Kulturno turistično društvo Vogrsko
na ploščadi ob Zadružnem Krajevna skupnost Vogrsko,
domu na Vogrskem (pred Kulturno turistično društvo Vogrsko,
gostilno Ala Ala)
Ala Ala Vogrsko
pod viaduktom na
Športno društvo Škulja
Vogrskem
Kulturni dom Bukovica
Krajevna skupnost Vogrsko,
Kulturno turistično društvo Vogrsko
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