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Spoštovani
bralec!

Intervju z županom

Prostor, kamor se vedno vračam, ker me
tu čaka vse, kar je največ vredno.
Tu so ljudje, s katerimi delim življenje,
se z njimi smejem in jočem, ker so moja
družina, ker so moji prijatelji, ker so moji
znanci, ki jih poznam po imenih, poznam
njihove otroke, njihove vnuke in mi je
lepo, ko jih srečujem.
Tu so steze, ki sem jih neštetokrat prehodila.
Tu so drevesa, iz katerih utrgam sadež, tu
je zemlja, v katero sejem, da rodi.
Tu je moje varno zavetje.

Zato naj občane raje kot slaba volja
povezuje druženje, sodelovanje – skupaj
se lahko imamo lepo in s tem naredimo
veliko več zase in za naše kraje, kot če
se samo pritožujemo in jezimo. Tako so
bile na primer zelo dobro sprejete in
odobravane
table z napisom
»Dobrodošli!«
ob vstopu znotraj mej naše
občine. Prav je,
da vemo, kam
spadamo, in
smo ponosni
na to!

Tokrat sem županu postavila nekaj vprašanj v zvezi z aktualnimi dogajanji v naši občini. Verjamem, da si vsak občan želi, da bi bilo prav
Živimo na prelepem koščku zemlje, v njegovem kraju vse urejeno, novo in stvari, ki niso narejene, hitreje
kjer smo si ustvarili dom.
opazi kot tiste, ki so. Občina stremi k enakomernemu razvoju vseh treh
Kaj meni pomeni dom?
krajevnih skupnosti in to z omejenimi finančnimi sredstvi.
Je to prostor, kamor je priklenjena
moja duša?

Imeti rad svoj dom in okolje, v
katerem živimo, je posebno čustvo,
pa tudi posebna vrednota, preko
katere se odražata naša pripadnost Spomladi je bil
sprejet občinski
in naš odnos.
Te dni bo občina, v kateri smo doma,
praznovala svoj rojstni dan.
To je praznik vseh nas, zato praznujmo
prav vsi.
Ali ni to priložnost, da se srečamo, se družimo, poveselimo, si izkažemo spoštovanje in pripadnost?
Ne sprašujmo se, kaj bi lahko kraj, v katerem živimo, storil za nas.
Vprašajmo se, kaj mi sami lahko storimo
zanj, da nam bo tu, kjer smo doma, lepo.
Vzemimo si čas in praznujmo skupaj. Na
snidenje. 
Alenka Gregorič

proračun. Je
bilo pri letošnjem proračunu upoštevano
vodilo, da se
denar enakomerno porazdeli po vseh
treh krajevnih
skupnostih v
občini oz. so
do konca mandata projekti enakomerno porazdeljeni po vseh treh krajevnih
skupnostih?
Vodilo občine Renče-Vogrsko je vedno
bilo, da se poskrbi za uravnotežen razvoj
vseh treh krajevnih skupnosti. V prvih
dveh mandatih smo realizirali projekte,
ki so bili na javnih obravnavah po posameznih krajevnih skupnostih evidentirani
kot najbolj zaželeni in potrebni. Sedanji,
tretji mandat pa bo namenjen prednostni
obravnavi skupnih projektov, kot je ureditev kanalizacijskega sistema in čiščenje
odpadnih voda.
V Renčah je z novim proračunom obljubljen nov zdravstveno varstveni center. V
sklopu tega pa naj bi se obnavljalo tudi
trg. Kdaj lahko pričakujemo začetek del
in v kolikšni meri bodo ta dela zmotila
vsakdan krajanov?
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Objekt KS Renče je v zelo slabem stanju;
obnova je nujno potrebna. Občina se je
na podlagi strokovnega mnenja izvedenca
gradbene stroke odločila za novogradnjo
– to je namreč racionalnejše od obnove
starega objekta, saj le-ta nima ustreznih
temeljev, nima
protipotresne
zaščite …
V preteklem
letu je Javni
zavod Goriška
lekarna izrazil
željo, da bi odprl novo lekarno v Renčah in
s tem dopolnil
dejavnost
zdravstvene
ambulante.
Tako je stekla
komunikacija
med občino,
krajevno
skupnostjo in
vsemi tremi
našimi javnimi
zavodi, ki skrbijo za storitve
s področja
zdravstva. Skupaj smo prišli do idejne rešitve, ki bo osnova za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju izgradnje novega zdravstveno varstvenega centra v Renčah.
Nov objekt bo tako sofinanciran s strani
Občine Renče-Vogrsko, Javnega zavoda
Goriška lekarna, javnih zavodov Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica. Prav tako bo sodelovala tudi
Krajevna skupnost Renče, saj bo objekt
stal na mestu, kjer danes stoji star objekt.
Želja vseh je, da bi se objekt gradil leta
2017. Sledila naj bi še zunanja ureditev
in prenova trga v Renčah leta 2018. Ob
izvajanju del pa bo seveda treba ustrezno prilagoditi prometno ureditev, da bo
življenje v Renčah čim manj ovirano.
Ureditev mrliške vežice v Bukovici je
bila v proračunu že leta 2015. Kje se je

iz občine

zalomilo pri ureditvi mrliške vežice v
Bukovici? Kdaj bodo dela dokončana?
Res je. Leta 2015 je bilo izvedeno javno
naročilo za ureditev mrliške vežice v Bukovici. Med tremi ponudniki je bil izbran
najugodnejši, to je Cestno podjetje Nova
Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, d. d. Podpisana je bila pogodba. Za
tem je izvajalec uredil gradbišče, dela pa
se bodo začela izvajati letos maja. Objekt
naj bi po terminskem planu bil dokončan
do 1. novembra.
Poudariti moram, da je ureditev pokopališča z mrliško vežico v Bukovici največja investicija v sakralne objekte v naši
občini. Že doslej smo namreč za ureditev
pokopališča in prestavitev ceste v Bukovici
investirali več kot 180.000,00 EUR.
Že leta se govori o energetski obnovi zadružnega doma na Vogrskem in vaša obljuba je bila, da bo to opravljeno v tem
mandatu. Se v tej smeri kaj premika, bo
objavljen razpis – kdaj? V proračunu je
tudi ureditev parkirišča in novega igrišča
ob šoli na Vogrskem. Kdaj lahko pričakujemo začetek del?
Na razpis za energetsko sanacijo stavb je
mogoče kandidirati samo z objekti, ki so
v lasti občine in katerih obnova izkazuje
ustrezne energetske prihranke. To so torej
objekti, ki dnevno obratujejo in so stalno
ogrevani, kot npr. šole, vrtci … Ostali
objekti izkazujejo manjše prihranke in je
z njimi težje doseči kriterije, ki jih zahtevajo razpisni pogoji. Vsekakor se to da
doseči na drugačen način, vendar je za to
potrebna precejšnja mera iznajdljivosti in
seveda primeren trenutek.

Tudi ureditev parkirišča in igrišča ob šoli
na Vogrskem je že nekaj časa aktualna
tema. Aktivno iščemo rešitve, proučili
smo že kar nekaj idejnih zasnov, vendar
je dejstvo, da za oboje ob šoli ni dovolj
prostora. Skupaj s šolo bomo morali
postaviti prioriteto – torej ugotoviti, kaj
je za potrebe vrtca in šole pomembnejše:
parkirišče ali igrišče. Nato se bo iskalo še
rešitev za ostalo.
Pred nami je občinski praznik, katerega
praznovanje bo kot vedno tudi kulturno
obarvano. Kaj vam je ob občinskem prazniku še posebej v ponos in kaj želite ob

tej priložnosti sporočiti občanom?
Čas ob občinskem prazniku je seveda zelo
pomemben in vznemirljiv. To je čas, ko
se na slavnostni seji podelijo priznanja
najzaslužnejšim občanom. Prvič smo priznanja podelili na prvi slavnostni seji leta
2008, ki se je odvijala na dvorcu Vogrsko.
Takratna priznanja so bila zelo posebna,
saj so jih prejeli člani Odbora za novo
občino. V vsakem mandatu se podeli tudi
najvišje priznanje občine – to je Zlati grb.
Doslej sta bila podeljena dva; prejela sta
ju Jožef Krpan – Jožo iz Renč in Bogomil
Rusjan – Bogo iz Bukovice. Prepričan pa
sem, da bodo tudi letošnja priznanja šla v
prave roke.
Ob tej priložnosti moram povedati, da
sem posebej ponosen tudi na to, da letos
26. aprila mineva dvajset let od zaključka
del in otvoritve Dvorca Vogrsko, saj je bila
s tem propada rešena najpomembnejša
stavbna dediščina v občini. Za obnovo
sem od takratne Krajevne skupnosti Vogrsko prejel priznanje, ki mi še danes veliko
pomeni.
Ob tej priložnosti vsem občanom čestitam ob občinskem prazniku, dnevu upora
proti okupatorju in prazniku dela. Drage
občanke in občani ter vsi, ki ste z našo
občino povezani, želim vam, da bi bili na
svoje kraje ponosni.
Hvala za odgovore. 
Jasna Živec
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Na podlagi 3. točke 39. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor ter Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo
s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obveščata javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega
prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter
pri Gorici
I.

IV.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo
naznanjata javno razgrnitev:
• osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod
M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Projekt, d. d., Nova
Gorica, št. proj. 10361, april 2016),
• povzetka za javnost,
• okoljskega poročila za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici, ki ga je pod številko projekta 10361
januarja 2016 izdelal Projekt, d. d., Nova Gorica (v nadaljnjem
besedilu: okoljsko poročilo) in
• ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka
državnega prostorskega načrta.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in
predloge na osnutek državnega prostorskega načrta. Pripombe
in predlogi se lahko do 2. junija 2016 dajo pisno na mestih javne
razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih
javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor), lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48,
Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se
v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN za plinovod
M3/1«.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 3. maja 2016 do 2. junija 2016
javno razgrnjeno v prostorih:
• Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
• Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Tržaška
cesta 19 a, Ljubljana,
• Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina,
• Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova
Gorica,
• Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga,
• Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri
Gorici,
• Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, Miren.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni
spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne
želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki, naj to pri
dajanju pripomb in predlogov posebej navedejo.
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za
okolje in prostor ter Direktorat za energijo pri Ministrstvu za
infrastrukturo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge
javnosti in do njih zavzela stališče. Ministrstvo za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih tudi posredovalo
občinam.
Št. 35010-2/2007-MOP/73-010011344
Ljubljana, dne 31. marca 2016.

III.
Javne obravnave bodo potekale:
• 18. 5. 2016 s pričetkom ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici (za Občini
Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica),
• 18. 5. 2016 s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga,
• 19. 5. 2016 s pričetkom ob 16. uri v sejni sobi Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
• 19. 5. 2016 s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina.
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Barbara RADOVAN

Danijel LEVIČAR

GeneralnA direktorICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR,
GRADITEV IN STANOVANJA

GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA ENERGIJO
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Nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih
sredstev za naložbe v stanovanjskih stavbah
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Dne 4. marca je bil objavljen javni
poziv 37SUB-OB16 za dodeljevanje
nepovratnih sredstev za nove naložbe v
rabo obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah. Skupna višina sredstev po
tem javnem pozivu znaša 15,8 mio EUR.
Nepovratne spodbude so namenjene za
ukrepe:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B - vgradnja kurilne naprave na lesno
biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe,
D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje
na obnovljiv vir energije,
E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v
starejši stanovanjski stavbi,
F - toplotna izolacija fasade starejše enoali dvostanovanjske stavbe,
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru v starejši enoali dvostanovanjski stavbi,
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske
nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
J - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K - nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj
nič-energijskem razredu.
Pogoji in kriteriji za ukrepe, ki so predmet
spodbud, so določeni tako, da omogočajo
pridobitev spodbude le za nakup in vgradnjo visoko učinkovite opreme in naprav
ter kvalitetnih materialov z ustrezno
toplotno prehodnostjo oziroma prevodnostjo, hkrati pa spodbujajo vgradnjo
naravnih materialov. V primerjavi z lanskim letom se tehnični kriteriji niso spreminjali, razen pri toplotnih črpalkah zaradi
uveljavitve novih predpisov. Skladno z
Dolgoročno strategijo za spodbujanje
naložb energetske prenove stavb so spodbude Eko sklada bolj usmerjene in višje
za obsežnejšo energijsko prenovo stavb.
Tako so spodbude za izvedbo le enega ali

dveh posamičnih ukrepov v eno- in dvostanovanjskih stavbah oziroma v posameznih stanovanjih nižje (do 20 % priznanih
stroškov naložbe) v primerjavi s preteklimi
leti (do 25 % priznanih stroškov naložbe),
precej višje pa so v primeru obsežnejše
obnove starejših stanovanjskih stavb, in
sicer za izvedbo najmanj treh ukrepov
hkrati. V tem primeru se izračunani znesek nepovratne finančne spodbude, kot je
opredeljena za posamezni ukrep, poveča
za polovico, a ne sme znašati več kot 30
% priznanih stroškov naložbe oziroma ne
več kot 50 % priznanih stroškov naložbe
pri izvedbi določenih naložb na območjih
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka.
Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja
investitorjem občanom, je možnost najema ugodnega kredita in pridobitve nepovratnih sredstev za naložbe, ki izpolnjujejo
vse pogoje javnega poziva za kreditiranje
okoljskih naložb in javnega poziva za
dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR
+ 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so
objavljene v besedilu trenutno veljavnega
javnega poziva 51OB14.
Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb pa še vedno velja do objave
zaključka javnega poziva iz leta 2015 z
oznako 30SUB-OB15. Za socialno šibke
upravičence spodbuda po tem javnem
pozivu znaša 100 odstotkov priznanih

stroškov naložbe. Nov javni poziv za
nove skupne naložbe energijske obnove
večstanovanjskih stavb, ki je še v pripravi,
predvidoma zaradi omejenih sredstev
Sklada za podnebne spremembe ne bo
omogočal dodeljevanja višjih nepovratnih
finančnih spodbud za naložbe na degradiranih območjih.

Vsi navedeni javni pozivi so objavljeni v
Uradnem listu RS in na spletnih straneh
Eko sklada www.ekosklad.si, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo. Pri pripravi vloge za občane vam lahko pomaga
pristojna Energetska svetovalna pisarna,
pri pridobivanju nepovratnih sredstev
za ukrepe obnovljivih virov in učinkovite
rabe energije za podjetja pa se lahko
obrnete na Goriško lokalno energetsko
agencijo GOLEA.

GOLEA – Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!
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Stara glasba in šolske matineje v Bukovici

Glasbeni večeri v Bukovici so
februarja gostili priznani tržaški
Duo Ferrini – Šiškovič. V njegovi
interpretaciji je baročna glasba
zazvenela v kontrastnosti med
virtuoznostjo in milino.
Za slednje sta bila odgovorna čembalist
Luca Ferrini in violinist Črtomir Šiškovič,
z njima pa se je predstavil tudi 19-letni
oboist Pietro Savonitto, ki se še študijsko
izpopolnjuje na akademiji v Fiesolah pri
Firencah in v La Scali v Milanu, je pa tudi
član Glasbenega društva NOVA, v okviru
katerega se predstavlja solistično in v
okviru simfoničnega orkestra NOVA filhar-

monija. Dolgoletno ustvarjanje Dua Ferrini
– Šiškovič je zaznamovano z zapuščino
Giuseppa Tartinija, ki jo s pridom oživljata, snemata in poustvarjata na koncertih.
Giuseppe Tartini je ustvaril opus sijajnih
violinskih skladb in v tako imenovani šoli
narodov vzgojil vrsto odličnih violinistov
in skladateljev. Na koncertu dua pa so
zazvenela tudi redko slišana dela nekaterih
manj znanih baročnih skladateljev.
Marca so v okviru cikla nastopili udeleženci Akademije NOVA, izobraževalne celice
Glasbenega društva NOVA, ki je bila ustanovljena leta 2014 z namenom posredo6
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vanja znanj in izkušenj uglednih mentorjev, koncertantov in glasbenih ustvarjalcev
na mlajše generacije. V letošnjem šolskem
letu se je akademije udeležilo 25 študentov in dve komorni skupini. Učne lekcije
potekajo enkrat mesečno pod vodstvom
priznanih profesorjev, kot so trobentača
Stanislav Praprotnik in Mauro Maur (Italija), violončelistka Maruša Bogataj, harfistki Nicoletta Sanzin in Patrizia Tassini
(obe iz Italije) ter violinist Brian Finlayson
(Avstrija). Izobraževanje se bo zaključilo z
več koncerti udeležencev. Eden takšnih je
potekal prav v Bukovici, kjer sta nastopili
komorni skupini Ansambel violončelistov
Cellostrike in Godalni kvartet NOVA s
solistko Nežo Jelušič na klarinetu ter dve
izmed udeležencev razreda harf – Taja
Rijavec in Sara Bajc. Po obeh koncertih
smo imeli priložnost okušati tudi vina
UOU, solkanskega konzorcija zapuščenih
vinogradov.
Glasbeniki svoj poklic navadno jemljejo kot
poslanstvo in ga zato nesebično razdajajo
na vsakem koraku. Tako so nastopajoči
iz februarskega in marčevskega koncerta
Glasbenih večerov v Bukovici v dopoldanskem času za učence POŠ Bukovica in
POŠ Vogrsko ter
varovance vrtca
Bukovica pripravili
dve krajši šolski matineji. Predstavili so
svoje inštrumente,
zaigrali del programa in odgovorili na
številna vprašanja
radovednih in
predvsem vedoželjnih mladih umov.
Učenci so tako
spoznali baročno
violino, čembalo in

harfo – inštrumente, za katere tudi odrasli
nimamo veliko priložnosti, da jih srečamo.
Glasbeni večeri v Bukovici bodo trajali vse
do začetka junija. Maja bomo imeli priložnost prisluhniti ameriškim standardom,
ki jih bo predstavil priljubljeni in večkrat
nagrajeni velenjski Big Band VOX. Junija
bo nastopil tržaški Adriatic Jazz Quintet
in pevka Maddalena Murano – jazzovski
mojstri, ki se ponašajo s sloganom Music
& Chic. Čeprav se vsi koncerti Glasbenih
večerov v Bukovici odvijajo v dvoranah
Kulturnega doma Bukovica, pa organizatorji junija upajo na suho vreme, saj bi
tako pomladni del cikla lahko zaključili na
Lakenessu. Z lahkotno in privlačno glasbo
bi tako neuradno odprli poletno dogajanje
na prostem.
Več informacij o ugodnostih pri nakupih
vstopnic koncertnega cikla in posebnih
akcijskih ponudbah za mlade, člane godb
in glasbenih šol najdete na spletni strani
organizatorja www.gdnova.si. 
Janko Kopje
Foto: arhiv Glasbenega društva
NOVA
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Pihalni orkester Vogrsko in Občina RenčeVogrsko gostitelja 36. tekmovanja slovenskih
godb (Bukovica, 20.–21. maj 2016)

20. in 21. maja bo Občina Renče-Vogrsko gostila prav poseben
glasbeni dogodek. V Kulturnem
domu Bukovica se bo namreč
odvijalo 36. tekmovanje slovenskih
godb v 3. in 1. težavnostni stopnji
in 6. tekmovanje mladinskih godb.
Pihalni orkester Vogrsko, ki deluje
pod okriljem Kulturno-turističnega
društva Vogrsko, je z novim predsednikom na čelu, Žigo Marvinom,
sprejel izziv. V sodelovanju z domačo občino je namreč prijavil kandidaturo na javnem razpisu za vlogo
gostitelja državnega tekmovanja,
ki ga vsako leto organizira Zveza
slovenskih godb.

priznanja in plakete, med drugim tudi
posebni nagradi za najboljšo izvedbo tuje
in slovenske skladbe.
Pihalni orkester Vogrsko, ki je uvrščen v 3.
težavnostno stopnjo, se je že večkrat pomeril na tovrstnih tekmovanjih, nazadnje
leta 2014 na Prevaljah, kjer si je priigral
zlato plaketo. Ker je bilo tudi leto 2015 za

orkester »tekmovalno«, saj se je udeležil
17. mednarodnega tekmovanja velikih
orkestrov v Ostravi na Češkem, se je letos
odločil za tekmovalni premor. To pomeni,
da orkester tokrat ne bo nastopil na samem tekmovanju, temveč se bo preizkusil
v povsem novi vlogi – v vlogi gostitelja oz.
soorganizatorja prireditve.
Tekmovanje bo otvoril župan Aleš Bucik.
Brez naklonjenosti in glavnega pokroviteljstva Občine Renče-Vogrsko namreč
takšnega dogodka ne bi bilo mogoče izpeljati. Zato gre posebna zahvala tudi vsem
tistim, ki še boste priskočili na pomoč.
Že sedaj pa naj velja povabilo tudi vam,
cenjeni občani in ljubitelji godb, da se
udeležite tega dvodnevnega glasbenega dogajanja v Bukovici, podprete trud
godbenikov z različnih koncev Slovenije
in navijate za svojega favorita. Vstop na
tekmovalne prireditve bo prost! 
Klara Juretič
Foto: Zveza slovenskih godb

Na tekmovanje so se prijavile 4 mladinske
godbe, ki bodo svoje znanje pokazale
na petkov tekmovalni dan, v soboto pa
se bo med seboj pomerilo 5 orkestrov v
3. težavnostni stopnji in 2 orkestra v 1.
težavnostni stopnji. Vsak orkester ima za
svojo tekmovalno kategorijo predpisano
obvezno skladbo tujega avtorja, eno od
treh skladb s seznama slovenskih avtorjev in skladbo po lastni izbiri, ki ustreza
ravni tekmovanja. Nastope bo ocenjevala
petčlanska mednarodna strokovna žirija.
Elementi ocenjevanja žirije so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu,
tehnika igre oz. dinamika in fraziranje
oz. umetniški vtis koncertnega nastopa.
Žirija bo po tekmovalni prireditvi podelila
Občina Renče -Vogrsko
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Prihaja Lakeness 2016 – večji, boljši, kvalitetnejši

Komaj smo se dobro ločili od vas,
že se bliža nova, tretja sezona Lakenessa – Lakeness 2016! Čeprav
se Društvo Mladi Renče-Vogrsko
v 90 % financira samo (prodaja
vstopnic, pijače ipd.), se vsako leto
trudimo izboljšati in povečati program. In tudi letos ni nič drugače.

kresa, delavnicami za otroke do 10 let
in predstavitvijo eko ribolova – prikaz
ribiških tehnik, izdelovanje ribiških palic
itd. (v sodelovanju z Združenjem vipavskih
ribičev). V večernih urah pa se bo začel
glasbeni program z legendarno skupino
Leteči potepuhi, ponovno bodo z nami
vrtojbenska ska skupina The Indicals in
naš stari znanec Nikki DJ.

Poznate nas po kreativnih, drznih in tudi
malo norih idejah, ki prihajajo iz Društva
Mladi Renče-Vogrsko. V letošnjem letu
imamo ponovno obilico novih načrtov, za
katere komaj čakamo, da vam jih predstavimo. Letos bo poudarek na adrenalinskih
športih, katerim se bomo intenzivno
posvetili konec julija. Vendar gremo lepo
po vrsti.

Glasbeno društvo NOVA bo zadnji koncert
abonmaja v poletnem vzdušju izpeljalo na
Lakenessu.

30. 4.
Kresovanje

Zaradi odličnega odziva na lansko kresovanje smo se odločili, da ga letos ponovno organiziramo in nadgradimo. Tudi
letos bo dogajanje že čez dan s pripravo
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2. 6.

4. 6.

Povratek velike renške skupine IBUNGE –
na oder se vračajo po nekaj letih nenastopanja in obljubljajo nepozaben šov.

1. 7.

Uradna otvoritev Festivala Lakeness 2016
s skupino Muff. Na otvoritvi bo potekala
degustacije hrane in pijače, ki jo bomo
letos ponujali na Lakenessu.

22. 7.
Koncert Magnifico

Ja, prav ste prebrali, na Lakeness priha-

ja eden izmed največjih umetnikov na
slovenski glasbeni sceni in v veliko čast
nam je, da nam ga je uspelo prepričati, da
nastopi na našem prizorišču.

29.–31. 7.
Lakeness Adrenalin Fest

Poleg eklektičnega glasbenega izbora,
ki obsega vse od džeza in elektronike pa
do znanih pop rock imen, želimo pri tem
projektu v ospredje postaviti tudi adrenalinske izkušnje v obliki wakeboardanja,
fitnesa, kolesarjenja, supanja in drugih
adrenalinsko-športnih aktivnosti. Naš
končni cilj je namreč preplet ideje adrenalinskega festivala in obstoječega Lakeness
koncepta. Ne gre torej za običajni poletni
festival, temveč za ekstenziven glasbeno-adrenalinski festival, ki obiskovalcu
ponuja celovito senzorično izkušnjo in v
ospredje postavlja šport in zdrav življenjski slog, za tem pa je na vrsti še zabava.

19. 8.
Rock Šok – Siddharta in Dan D

Kdo ne pozna hitov, kot so Napoj, Male
roke, Voda, Na soncu … Ja, v Volčjo Drago

iz občine

prihaja verjetno najbolj uspešna slovenska rock skupina vseh časov, SIDDHARTA.
Tudi DAN D ne zaostaja za njo, zato se
nam ponovno obeta eden izmed najboljših poletnih dogodkov na Primorskem ali
širše, zagotovo enkraten dogodek, ki ga
ne smete zamuditi!
Za konec še enkrat omenimo Lakeness
Adrenalin Fest. Ta projekt bo za nas predstavljal veliko finančno breme, zato smo
se odločili, da se z njim prijavimo na platformo množičnega financiranja Adrifund

(podobno kot vsem poznan kickstarter)
in z vašo pomočjo zberemo sredstva, ki
bodo pokrila del stroškov Lakeness Adrenalin Festa in nam pomagala uresničiti ta
projekt.
Kampanja deluje po principu nagrajevanja
vaših prispevkov, torej bo tudi donator
dobil nekaj v zameno. Koncertne karte,
majica Lakeness, vodeni mountainbike
turi in testi vrhunskih MTB-koles so samo
nekatere izmed nagrad, ki jih ponujamo
donatorjem v zahvalo za prispevek. Za

več informacij o vrednosti prispevkov in
nagrad vas vabimo, da obiščete spletno
stran Adrifund (www.adrifund.com), kjer
poiščete Lakeness Adrenalin Fest in podprete naš projekt!
V upanju, da nam skupaj uspe zbrati
dovolj sredstev za organizacijo in izpeljavo
Lakeness Adrenalin Festa, se vam za vašo
podporo že vnaprej zahvaljujemo! 
Ekipa Lakeness
Foto: arhiv Društva Mladi
Renče-Vogrsko

Občina Renče -Vogrsko
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Upokojenci iz Renč smo zavihali rokave

Lani smo upokojenci imeli pestro
dejavnost na vseh področjih, ki
smo si jih določili.
Marca je odstopila predsednica, glavna
koordinatorka prostovoljcev in predsednica
Nadzornega odbora. Zavihali smo rokave in
za skupščino pripravili vse nove predloge za
izpraznjena mesta v društvu. Društvo je zaživelo s polnimi pljuči. Junija smo s pomočjo
LUNG-a organizirali tečaj za šivanje. Skrojili
smo več kot 10 oblek kmečkih žena, za katere smo dobili zgled po naših rojakinjah iz
20. stoletja. Na Mohorjevem smo predstavili
naše na novo oblečene članice in bile so
deležne vseh pohval. Sedaj nas predstavljajo
ob vseh večjih prireditvah v Renčah.
Učili smo se tudi kuhati milo in pripravljati
dišeče vodice iz različnih rastlin. Spoznavali smo zdravilna zelišča. Udeležili smo se
športnih iger upokojencev Severne Primorske v Ajdovščini in dosegli lepe uspehe.
Najuspešnejši so bili ribiči, ki so zmagali. Naš
član Vojko Špacapan je postal koordinator
za ribištvo pri Regijski skupnosti upokojencev Severne Primorske v Novi Gorici. Dobro
smo se športno odrezali tudi na športnih
igrah ob Županovem pikniku, ki smo ga

tokrat organizirali
mi – in to zgledno in
z vrsto pohval.
Novembra smo skupaj s KO ZB Renče
organizirali prireditev ob 40-letnici
samostojnega društva upokojencev,
novoletno srečanje,
srečanje s prijatelji
iz Štarancana in
70-letnico konca
2. svetovne vojne.
Prireditev je bila
zelo obširna, saj je
vsebovala forografsko razstavo vseh
dosedanjih predsednikov društva,
priznanja vsem še
živečim predsednikom, fotografsko
razstavo srečanj s
prijatelji iz pobratenega Štarancana in
koncert partizanskih
pesmi.
Organizirali smo
tudi dva izleta, in
sicer enega v Pulj in
Portorož in drugega
v Logarsko dolino in
na Jezersko. Obakrat
smo v veliko veselje
udeležencev napolnili avtobus.
Pri nas poteka tudi
bogata športna
dejavnost – nordijska hoja, trikrat
tedensko telovadba
in razna predavanja
o zdravem načinu
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življenja. Imeli smo predavanje o refleksoterapiji, o ohranjanju spomina in pomoči pri
prvih srečanjih s pozabljanjem. Zelo dejavna
je bila tudi skupina prostovoljcev, ki deluje v
programu »starejši za starejše«.
Na novo smo izobrazili koordinatorko
prostovoljcev, vpisovalca BOPRO programa
in pridobili nove prostovljce. Pridobili smo
vse potrebno znanje in poznavanje dela za
delovanja te skupine, ki je zelo uspešna.
Sledimo vsemu potrebnemu izobraževanju
za ta program, ki nam je blizu in ga radi
uresničujemo.
Uspešno smo sodelovali pri razpisu sredstev
za delovanje društva v naši občini in dobro

iz krajevnih skupnosti

porabili sredstva, ki smo jih prejeli. Uspešni
smo bili tudi pri razpisu za športne dejavnosti. Kupili smo žoge, elastike, dve lestvi in
steper. Tako smo sedaj bolje opremljeni za
različne vrste športne vadbe.
Poudariti moramo medgeneracijsko
sodelovanje. Z našo osnovno šolo vedno
zelo dobro sodelujemo. Ni proslave, ki je
ne bi popestrili naši učenci ali malčki iz
vrtca. Vodstvo šole in mentorji nam vedno
pripravijo prijetna presenečenja z lepim
kulturnim programom. Da ne pozabimo
tudi na tečaj klekljanja, ki ga obiskujejo tudi
otroci iz Renč, ki jih je vsak dan več. Naš
član, podpredsednik društva, večkrat letno
pripravi nazorno predstavitev gojenja vinske
trte, starih običajev kmetovanja in iger.
Tudi ko je treba v šoli pripraviti predstavitev
starih običajev in načinov dela, so naši člani
vedno prisotni.
Zgledno sodelujemo tudi z ostalimi društvi
v naši občini in kraju. KS nas vedno podpira pri delovanju, prav tako tudi občina.
Zgledno je sodelovanje tudi z balinarskim
društvom in kotalkarji.
S Centrom za socialno delo imamo redne in
korektne stike. Prav tako z lokalnim Rdečim
Križem in Karitasom. Na ta način lahko lažje
in hitreje rešujemo socialne probleme, ki

so ali se na novo
pojavijo.
Letos smo že organizirali tudi dobro
obiskano delavnico
pletenja košar,
vendar smo jo morali prekiniti zaradi
bolezni strokovnjaka
iz Brd. Nadaljevali
bomo jeseni.
Zelo smo ponosni
na idejo in potem
tudi na izpeljano
akcijo pustovanja.
Na pustni dan smo
v veselih kostumih na stojnici pred prostori
društva ponujali pustne dobrote in dobro
voljo. Bilo je zelo zabavno, saj smo imeli
precej obiska, tudi z »višjih sfer« upokojencev in vseh občinskih in krajevnih veljakov.
Zaigrali smo na harmoniko in pozdravili tudi
malčke iz vrtca. Ugotovili smo, da je to prireditev, ki jo bomo prav gotovo naslednje leto
ponovili. Renče so se zbudile, bilo je veselo
in razigrano.
Marca smo imeli tudi zbor članov, kjer smo
izvolili novega predsednika, upravni odbor,
nadzorni odbor in častno razsodišče. Novi/

stari predsednik je Silvester Zorn, podpredsednik pa Franc – Franko Arčon. Veseli
smo bili tudi, da je večina prejšnih članov
ostala v organih društva, kar pomeni, da je
pri nas lepo, zabavno, poučno in prijateljsko
vzdušje.
Zastavili smo si obširen in zanimiv program
delovanja in ustvarjanja, ki pa ga bomo
težko uresničevali brez administrativne
pomoči. Toda omagali ne bomo! 
Katjuša Žigon
Foto: arhiv DU Renče

Občina Renče -Vogrsko
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Društvo KUL-TU-RA Renče v letu 2015

Uspešne prireditve in projekti ter povabilo novim

Društva na letnih občnih zborih naredijo nekakšno »bilanco« svojega
celoletnega dela in zbirajo predloge za naslednje obdobje. Tako
smo tudi v Društvu KUL-TU-RA s
poročilom in prikazom fotografskih
posnetkov pomembnejših prireditev pregledali opravljeno delo in
se zazrli v prihodnost. Iz poročila
predsednice društva Vesne Pahor
povzemamo nekaj poudarkov in
namigov za naprej.
Naj že uvodoma povemo, da je posebno poročilo o bogatem delu likovne sekcije podala
vodja Hema Jakin. Tudi njeno poročilo so
prisotni sprejeli z odobravanjem.

Društvo KUL-TU-RA Renče
v letu 2015
Že prireditev ob kulturnem prazniku je
vzbudila veliko zanimanje, saj smo predstavili
dolgo pričakovano knjigo Aleksandrinke iz
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Renč, ki jo je ob pomoči mag. Inge Miklavčič
Brezigar pripravila Stazica Zorn. Na sprehodu
skozi knjigo nas spremljajo življenjske usode
domačink in domačinov, kakor so jih napisali
ali pripovedovali sami oziroma njihovi sorodniki. Na odlično obiskani svečanosti sta
bila tudi sekretar na Ministrstvu za Slovence
v zamejstvu in po svetu ter kulturni ataše
Arabske Republike Egipt v Sloveniji.
Ob dnevu žena smo gostili igralce in pevce
iz drežniških vasi, ki so uprizorili tolminsko
spevoigro Magdalenca. Predstava je nastala
v počastitev 300-letnice tolminskega punta.
Marca je zadišalo po domačih šelamih, saj
smo pripravili tradicionalno Šelamijado. Kar
trideset vzorcev šelamov se je potegovalo
za naslov najboljšega po oceni strokovne
žirije in občinstva. Vsak udeleženec je prejel
priznanje in spominsko nagrado, najboljši pa
so bili seveda tudi nagrajeni.
Konec marca je potekal tudi občni zbor našega društva za leto 2014, kjer smo določili tudi
krajšo različico imena društva (KUL-TU-RA).
Aprila so naše slikarke organizirale ekstempore Med burbonkami na Kostanjevici nad
Novo Gorico in pripravile razstavo v sklopu
Festivala vrtnic v Solkanu.
V tednu ljubiteljske kulture so maja v galeriji
Frnaža v Novi Gorici
razstavljale njihova
abstraktna dela. Konec meseca pa smo
organizirali mednarodni ekstempore v
Renčah.
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, Godbeniški šoli Vogrsko, Godbeniški
šoli Prvačina, Poučevanju glasbe Renče in
pri zasebnih učiteljih. Izbor v naši bližini je
res pester in število mladih glasbenikov prav
zavidljivo. Skoraj dvourni koncert je bil prava
mala šola prepoznavanja inštrumentov in
glasbenih slogov.
Mohorjevo smo skupaj s KS Renče izvedli v
začetku julija. Ker so Renče znana športna
vas, smo se povezali z lokalnimi športnimi
društvi, ki so v petek organizirala turnir v
košarki in nogometu. Veliko obiskovalcev si je
ogledalo tekme in spodbujalo svoje favorite.
Športno obarvano je bilo tudi sobotno jutro.
Skoraj 50 kolesarjev in kolesark se je podalo
na krožno pot skozi Renče in po strmi poti na
kolesarski juriš na Trstelj.
Popoldansko dogajanje se že tradicionalno
odvija pod košatimi kostanji ob mlinu na
levem bregu reke Vipave. Sodelujoči renški
zaselki so pripravili stojnice, na katerih so
omamno zadišale domače dobrote. Severina
Rijavec, ljubiteljska slikarka iz našega društva,
je pripravila likovno delavnico za najmlajše,
medtem ko so se odrasli pri vaškem mlinu
pomerili v igranju »briškule«.
Eno najbolj atraktivnih dogajanj prireditve je
bil prav gotovo športno rekreacijski spust po
reki Vipavi. Od Arčonov do starega renškega
mosta so z doma izdelanimi plovili priveslali nadobudni rečni mornarji. Dogajanje
ob Vipavi sta popestrila Florida in Branko
Petelin v renški noši, zaplesali pa so tudi člani
Folklorne skupine »Na placi« iz Šempetra pri
Gorici.
V večernih urah se je dogajanje preselilo za
stavbo nekdanjega Zadružnega doma oziroma KS Renče, kjer smo lahko po mnogih letih
zaplesali na lesenem »brjárju« pod mogočnima platanama.
Septembra so naše slikarke razstavljale v
mestecu Gnesau na avstrijskem koroškem
v okviru projekta Alpe Adria/Alpe Jadran, ki
povezuje kraje iz Italije, Avstrije in Slovenije.

iz krajevnih skupnosti

članom

Oktobra smo se posvetili organizaciji tradicionalnega pohoda po Gregorčičevi poti. Kljub
vetrovnemu vremenu se je dokaj številna
skupina odpravila na pot iz Renč proti
Gradišču do znamenitega hrasta na Cinkovcu, koder je stopal in snoval verze tudi naš
goriški slavček. Prijeten in informativen je bil
postanek v gradiški cerkvi, kjer je Gregorčič
nekaj let maševal in pri kulturnem domu, kjer
so nam postregli s »frtaljo«. Pohod smo zaključili v kulturni dvorani v Renčah s pogovorom z Jurijem Paljkom, pesnikom, pisateljem
in urednikom tednika Novi glas iz Gorice. O
razmerah doma in v zamejstvu in o Paljkovem ustvarjanju se je s pesnikom pogovarjal
član društva Edi Prošt. Za slovesno vzdušje v
dvorani pa so poskrbeli člani Moškega pevskega zbora Provox z zborovodjo Matejem
Petejanom.
Tudi november je bil izpolnjen s pestrim
dogajanjem, saj je 19. novembra potekala
zelo uspešna predstavitev našega društva in
Moškega pevskega zbora Provox v novogoriški TOČKI Zveze kulturnih organizacij. Da
bi bogato delovanje društva predstavili na
izviren način, smo se odločili prireditev vsebinsko začiniti s hudomušnostjo in smehom.
Predstavili smo nekatere naše projekte in
jih dopolnili s projekcijo slik. Slikarke pa so
pripravile razstavo, ki je še nekaj časa ostala
na ogled obiskovalcem v prostorih TOČKE.
Konec novembra smo gostili gledališko
predstavo »Češpe na figi« v izvedbi gledališke
skupine iz Gabrovice na Krasu.
Kot vsako leto smo decembra pomagali pri
organizaciji in izvedbi novoletnega živžava.
Veselo dogajanje se je začelo opoldne na
obrežju reke Vipave s tradicionalnim božično-novoletnim potopom. Popoldansko dogajanje pa se je odvijalo na dvorišču za stavbo
Zadružnega doma oz. KS Renče. Članice
Rdečega križa so napekle okusne palačinke,
Marica Pregelj in Neva Pahor sta pripravili
ustvarjalno delavnico za otroke, odrasli pa

so spremljali tekmovanje v pripravi domačih
klobas.
Osrednji gost prireditve je bil seveda dedek
Mraz, ki so ga v vas pospremili lovci, ob čakanju na njegov prihod pa je otroke imenitno
zabaval dobri Medo. Bilo je iskreno in veselo
vzdušje.
Konec lanskega leta je potekalo izobraževanje
za Regionalnega turističnega vodnika, na
katerem je sodelovala tudi naša predstavnica
(Vesna Pahor) in pridobila licenco Regionalnega turističnega vodnika.

Kako pa v prihodnje

Nadaljujemo s projekti, ki potekajo že dalj
časa in imajo prvenstveno etnološki predznak.
V polnem teku je zbiranje gradiva za publikacijo o renških zidarjih. Z magistro Ingo
Miklavčič Brezigar smo se dogovorili, da
nam bo zbrano gradivo pomagala urediti in
predstaviti.
Z izdajo Renškega slovarja smo že pri koncu.
Besede so zbrane in trenutno poteka oblikovanje. Upamo, da bomo slovar izdali in predstavili ob letošnjem Mohorjevem. Odvisno
pa je seveda tudi od finančnega zalogaja, ki
za tak projekt ni prav
majhen.
Obujanje običajev
ob Mohorjevem je
že utečena prireditev, za katero pa
potrebujemo vsako
leto nove zamisli.
Članica društva
Branka Pregelj Arčon je predlagala, da
bi kot rdečo nit ohranili peko kruha, saj
so v kraju še aktivne
številne krušne peči.
Na občnem zboru

smo se dogovorili, da bi med krajani še zbirali
pobude, da bi praznik zaživel z novo energijo.
Projekt o renških ledinskih imenih je zaključen in oblikovalec je že skoraj končal z
izdelavo zemljevida z imeni. Potrebna je le
še spremna beseda in kazalo oz. nekakšna
priloga k zemljevidu.
Nadaljujemo tudi s projektom o ureditvi
muzejske zbirke na temo prve svetovne vojne
v stari mrliški vežici na renškem pokopališču.
K sodelovanju smo povabili šolo, da bi tudi
otroci sodelovali pri zbiranju gradiva, in društvo Soška fronta, da nam pomaga optimalno
oblikovati tako majhen prostor, sodeluje pa
tudi pri zbiranju oz. razvrščanju gradiva.
S projektom o obnovi stare javne tehtnice
»vage« na starem placu smo pri koncu.
Vaga je že obnovljena, čakamo samo še na
tehnično dokumentacijo s češkega pokrajinskega arhiva, da jo lahko vpišemo v register
tehnične nepremičninske kulturne dediščine
Slovenije.
Poleg vsega naštetega sodelujemo tudi z
Osnovno šolo Dornberk pri postavitvi krožne
peš in pa tudi kolesarske poti z delovnim imenom »Pot Aleksandrink«. Projekt je komaj v
začetni fazi. Trenutno se dogovarjamo o trasi
poti in o oblikovanju informacijskih tabel ob
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poti.
Poteka tudi projekt LAS – v objemu sonca,
kjer je tudi sodeloval in še sodeluje naš
predstavnik (Edi Prošt). Projekt je trenutno
v fazi, kjer čakamo potrditev ministrstva na
pripravljeno strategijo za razvoj podeželja do
leta 2020. Ko bo strategija potrjena, se bo
projekt nadaljeval z različnimi delavnicami in

razpisi za evropska sredstva.
Društvo KUL-TU-RA Renče šteje 67 članov.
Omenjeni dogodki in projekti so plod uspešnega dela članov društva pod vodstvom
upravnega odbora in ob pomoči lokalnega
okolja: Krajevne skupnosti Renče, Občine
Renče-Vogrsko, domačih društev, osnovne
šole in številnih krajanov. 

Vabimo vse ljubitelje kulture, ki bi se želeli
včlaniti v naše društvo, naj se oglasijo (tel:
041 233 321 ali na mail: kultura-turizem@
rence.si).
Vesna Pahor
Foto: arhiv Društva KUL-TU-RA Renče

Podoknica ob prazniku žensk (in »mučenikov«)

Po dnevu žena se večina žensk
lahko veseli še enega praznika –
materinskega dne. Mati je pač le
ena in prva, na katero pomislimo,
ko se nam v življenju zalomi. Mati
nam bo priskočila na pomoč, ne
glede na to, ali je petek ali svetek
ali pa kar materinski dan. Zanjo
ni praznika. Neutrudno skrbi za
svoj rod, zato je prav, da se vsaj en
dan v letu zahvalimo za njeno skrb
in pozornost, ki nam jo vsak dan
nesebično poklanja.
Le dva dneva po ženskem prazniku, dnevu
žena, nastopi dan mučenikov. 10. marec
14
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je dan, ki ga krščanska cerkev beleži kot
dan mučenikov zaradi dogodka iz časa
vladavine cesarja Licinija. Tradicionalno
moški na dan mučenikov prejmejo za
darilo suhe slive, trnje in klobaso, ki naj
bi služili kot nek simboličen opomin, da
se mučeništvo v njihovem življenju še
vedno dogaja. Vsekakor pa si moški poleg
takšnega nagajivega opomina zaslužijo
tudi malce ženske in otroške pozornosti,
enako kot jo ženske prejmejo 8. marca, na
dan žena, in na materinski dan.
Krajevna skupnost Vogrsko je tudi letos
počastila ta dva praznika, in sicer s podoknico. Medse smo povabili Kvazi godalni
kvartet Podokničarji, ki ga sestavljajo
štirje primorski mladi glasbeni entuziasti.
Na violino igra bodoči ranocelnik Aleksander Andjelić, violi drgneta nebotičnikar

Gorazd Božič in mojster strojev Matjaž
Cvetrežnik, na basu pa raztura alkimist
Tomaž Semenič. Kvazi godalni kvartet
Podokničarji obstaja od leta 2006, ko so
se takrat že dobri prijatelji zbrali in sklenili, da si dekleta zaslužijo več pozornosti.
Pripravili so bogato zbirko romantičnih
in v srce segajočih skladb, ki so jih sprva
izvajali pod okni, nato pa je ideja prerasla
v nekaj več.
12. marca so nam večer popestrili na Vogrskem, v dvorani pri šoli. Po koncertu je
sledilo druženje v atriju, kjer smo poklepetali v prijetni družbi ob kozarčku soka
Kmetije Smodin. 
Tekst in foto:
Katarina Tischer Gregorič

iz krajevnih skupnosti

Mednarodni dan žena v Renčah

Slovesnost ob mednarodnem
dnevu žena v kulturni dvorani v
Renčah smo letos izvedli nekoliko drugače. Voščilu ob prazniku,
ki smo ga tokrat obeležili prav 8.
marca, je predsednica društva
KUL-TU-RA Vesna Pahor spontano
dodala nekaj priložnostnih pozdravnih besed in orisala nekatere
posebnosti prireditve.
Že uvod je bil prijetno presenečenje. Za
dobrodošlico ženskam je namreč poskrbel
kvartet pevcev (Fedor Bernard, Klavdij
Turel, Franko Gregorič, Marjan Murovec)
Moškega pevskega zbora Provox, ki so se
kljub zasedenosti tudi za to priložnost prijazno odzvali povabilu. Pripravili so izbor
čudovitih skladb, posvečenih ženskam, in
nam z njimi in s prijazno besedo voščili za
praznik.
Nadaljevali smo s predstavitvijo razstave
Ženska ženski, ki so jo pripravile članice
slikarske sekcije našega društva, in z raz-

stavo cvetličnih aranžmajev Slavice Stibilj. Po končani slovesnosti je sledila sproščena družabnost in stekli so živahni pogovoO likovnem ustvarjanju in postavitvi njiri z oblikovalko šopkov in z avtoricami slik.
hovih del ter o delovanju slikarske sekcije
sta spregovorili Hema Jakin, vodja sekcije, Ob razstavi je vedno prisotna tudi knjiga
vtisov, v katero obiskovalci lahko zapišejo
in Jana Dolenc, akademska slikarka in
svoja opažanja, predloge in občutja. 
mentorica naših umetnic, ki razstavljajo
doma in v tujini.
Vesna Pahor
Cvetlični aranžmaji, ki so ob slikah tudi
Foto: Marica Kobal
pritegnili pozornost občinstva, so delo
naše krajanke
Slavice Stibilj, ki se
že vrsto let udeležuje cvetličnih
umetniških delavnic
in tečajev. Zadnje
čase pa prosti čas
V petek, 4. marca, smo se članice Krajevnega odše posebej posveča
bora Rdečega križa Renče zbrale v domači kulturni
izdelavi aranžmajev,
dvorani in zavihale rokave.
kakršne smo videli
na razstavi. Slavica
Že tradicionalno smo aranžirale Obiskale smo kar 105 žena – v
aranžmaje podari
trobentice in čestitke, s katerimi želji, da jim s prijazno besedo
svojim domačim,
in majhno pozornostjo polepse vsako leto ob bližajočem
prijateljem in znanšamo dan. 
se 8. marcu spomnimo naših
cem in pravi, da v
starejših, pa tudi invalidnih
Tekst in foto:
tem najde zadoščekrajank, tako na domu kot tudi v
Alenka Vodopivec
nje za svoje delo.
domovih za starejše.

Ob 8. marcu, dnevu
žena
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V soboto, 2. aprila, je v Renčah zadišalo po
domačih šelamih

Društvo KUL-TU-RA Renče je v
kulturni dvorani v Renčah letos že
sedmič organiziralo Šelamijado.
Osnovni namen prireditve je spodbujanje in podpora pridelovalcem
šelamov, da običaj ohranijo in ga še
izpopolnijo, s tem pa pripomorejo k
ohranjanju pomembnega dela naše
kulinarične in kulturne krajine.
Letos se je prijavilo kar 33 izdelovalcev
šelámou (od tega kar šest divjačinskih).
Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Cvetko Dominko, Alen Hladnik in Adam Stibilj,
je imela zahtevno delo, saj je bila kvaliteta
šelamou zelo zelo visoka in se po mnenju
predsednika komisije Cvetka Dominka iz leta
v leto še izboljšuje. Razlike v skupnem seštevku točk, ki so jih prejeli najboljši šelami,
so bile zelo majhne.
Popoldne in zvečer so prišli na svoj račun
tudi obiskovalci, ljubitelji šelamou, ki so
poskusili predstavljene izdelke in opravili
svoj lasten izbor.
Tekmovanje je potekalo v dveh krogih: sprva
je strokovna žirija opravila svoj izbor, nato

še občinstvo svojega. Vsak udeleženec je
prejel priznanje in spominsko nagrado, ki jo
podeljuje naše društvo. Izdelovalci najboljše ocenjenih šelamou so seveda prejeli še
posebne nagrade in plakete.
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 trgovina Siedra Renče, Vitanest d.o.o. Nova Gorica, Potujoča
ribarnica Arčon Renče, Vrtnarstvo Marvin
Bukovica, Okrepčevalnica Rotonda Bukovica, Špageterija in picerija Rusa hiša Rožna
dolina, Vinska klet Goriška Brda Dobrovo,
Avtošola Marus Renče, Kmetija Smodin
Vogrsko, Čebelarstvo Zdenko Kerševan
Oševljek, Frizerski salon Vlasta Stepančič
Renče-Martinuči in Frizerski salon Teja
Pahor Renče-Žigoni.
Spored letošnje prireditve je povezoval Edi
Prošt, za kar se mu zahvaljujemo. Zahvala
velja tudi vsem članom in članicam društva,
ki že tradicionalno pomagajo pri organizaciji prireditve. Še posebej hvala Krajevni
skupnosti Renče za podporo in sodelovanje
in seveda Občini Renče-Vogrsko. Hvala tudi

Bogu Rusjanu in Matjažu Bizjaku, ki dogajanje vestno beležita s fotografsko kamero,
in seveda Radovanu Rusjanu za ozvočenje.
Toda ne le po šelamih, v dvorani je zadišalo
tudi po odličnem kruhu, ki nam ga je v družinski krušni peči napekel Florjan Sivec, za
suha grla pa je z imenitno domačo kapljico
poskrbel Vojko Mozetič. Celotno družabno
dogajanje je potekalo v zelo sproščenem
vzdušju in upamo, da se naslednje leto spet
srečamo. 
Vesna Pahor
Foto: Bogo Rusjan, Matjaž Bizjak

NAGRAJENCI ŠELAMIJADE 2016:
Nagrade strokovne žirije:
1. mesto: ANEJA KANTE, MERLJAKI
2. mesto: IVAN GREGORIČ, ŽIGONI
3. mesto: IVAN RIJAVEC, TRG
Nagrade občinstva:
1. mesto: GORAN SIVEC, TRG
2. mesto: ANEJA KANTE, MERLJAKI
3. mesto: ALJOŠA CENCIČ, KRED PRI
KOBARIDU
Divjačinski:
Nagrada strokovne žirije:
1. mesto: DARKO MIKLAVČIČ, MERLJAKI
Nagrada občinstva:
1. mesto: DARKO MIKLAVČIČ, MERLJAKI
Dodajmo, da so se kar trije šelami po
mnenju strokovne žirije, uvrstili na
nehvaležno četrto mesto z istim številom
točk. Izdelali so jih: Evgen BIZJAK, Dejan
MEDVEŠČEK in Goran SIVEC.
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Premik – 91
Domovino in državo braniti ali pa
je ne imeti – od te odločitve je
minilo natanko 25 let.
V torek, 22. marca, je Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo »Veteran«
Nova Gorica s tradicionalno slovesnostjo počastilo 25. obletnico in spomin
na mobilizacijsko-taktično vajo Premik

– 91. Prav ta se je namreč pričela tu, na
Vogrskem, z namenom uresničevanja in
udejanjanja sanj o samostojni slovenski
državi.
V času, ko se je odločalo o prihodnosti Slovenije kot države, je Teritorialna
obramba Republike Slovenije izvedla več
vaj. Med najpomembnejšimi pa je bila
prav vojaška taktična vaja Premik – 91, ki
je bila preizkus sposobnosti opravljanja
obrambnih nalog, izvedbe mobilizacije
in preverjanje taktičnega delovanja enot
Teritorialne obrambe.
Vaja se je začela 22. marca 1991 na Vogrskem, kar si naš kraj šteje v čast, premik
je sledil v druge kraje po Sloveniji, cilj pa
je dosegel v Šmarjeti na Dolenjskem. Iz
tedanje Teritorialne obrambe je nastala
Slovenska vojska, ki skrbi za mir tako
doma kot v mirovnih misijah na tujem.
Pomembni dogodki nimajo samo zgodovinskega pomena, ampak so tudi
priložnost za druženje, so tudi priložnost
za zahvalo vsem, ki ste in so v kakršnikoli
obliki prispevali h graditvi naše slovenske
države in Slovenske vojske. V ta namen se
vsako drugo leto srečujemo na Vogrskem,
kjer s pomembnimi gosti na državni ravni
obeležujemo ta za nas zelo pomemben

dogodek v kraju.
Krajevna skupnost Vogrsko je v ta namen
prejela Zahvalo za pomoč pri izvedbi mobilizacijsko-taktične vaje Premik – 91, ki jo je
v imenu generalmajorja dr. Andreja Ostermana izročil polkovnik Emil Velikonja. 
Katarina Tischer Gregorič
Foto: Robert Gregorič

25. obletnica vojaške vaje »PREMIK 91«
Ob 25. obletnici vojaške vaje »PREMIK 91« so slovesnost popestrili
tudi učenci Podružnične šole Vogrsko. Tudi letos smo se z veseljem
odzvali povabilu k sodelovanju na
prireditvi, kjer je otroški pevski
zbor zapel in zaplesal. Prireditve se
je udeležil tudi ravnatelj naše šole
Primož Hvala Kamenšček in vodja
vrtca Matejka Kandus.
V zahvalo za dolgoletno sodelovanje na teh
prireditvah je naša šola prejela tudi priznanje. Največjo pozornost in veliko presenečenje pa so pri učencih vzbudila vojaška
vozila Svarun, ki so zavzela prostor na cesti
pred šolo. Po prireditvi so jih upravljalci
vozil odprli, da so si jih obiskovalci lahko
od blizu ogledali. Bilo je zelo zanimivo, še
zlasti za otroke. 
Lucija Gregorič
Foto: Robert Gregorič
Občina Renče -Vogrsko
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Kulturno turistično in športno društvo
Bukovica-Volčja Draga
Kulturno turistično in športno društvo je bilo ustanovljeno 17. aprila
2015, registrirano pa 30. aprila. Do
sedaj je včlanjenih 23 članov. Člani
smo že prej delovali pod okriljem
KS in organizirali razne prireditve.
Leta 2015 smo hoteli svoje delo opravljati
organizirano, drugače, zato smo se odločili
ustanoviti društvo. Namen društva je ohranjanje tradicije in razvoj ter promocija krajev
Bukovica in Volčja Draga na vseh področjih
življenja, dela in bivanja. Cilji društva so:
• skrbeti za varno, zdravo, kakovostno ter
prijazno življenje in bivanjsko okolje,
• oživljanje, ohranjanje in spodbujanje
razvoja na področju tradicije, kulture,
turizma, športa in razvoja kraja,
• skrb za razvoj zborovskega petja, združevanje ljudi, ki ustvarjajo,
• izboljšanje prepoznavnosti in promocije
krajev kot celote in posameznih zaselkov,
• ustanavljanje, sodelovanje pri ustanavljanju posameznih dejavnosti znotraj
društva.

Leta 2015 smo ustvarjali:

• 14. marca: komedija v izvedbi KD Standrež,

• 23. maja: komedija v izvedbi KD
Šempas,
• junija smo sodelovali na prireditvi
S pesmijo od vasi
do vasi na Vogrskem, predstavili
smo prehrano
frnažarjev,
• 19. septembra
smo s krajevno
skupnostjo organizirali tekmovaSodelovanje članov društva na prireditvah
nje, slavnostno
akademijo in
• 14. maja: komedija v izvedbi KD Standrež,
druženje ob krajevnem prazniku,
• 12. novembra: martinovanje.
• 7. novembra: martinovanje,
• decembra obisk Božička in dedka Mraza ter
• 20. decembra: obisk Božička in dedka
silvestrovanje,
Mraza in obdaritev otrok,
• 31. decembra: silvestrovanje za občane in • organiziranje predavanj, telovadbe, ročna
dela, medgeneracijska srečanja, predstaprijatelje.
vljanje društva na prireditvah …
Člani,
krajani in prijatelji, vabljeni v petek, 8.
Leta 2016 planiramo:
aprila,
ob 19. uri, v Bukovico na druženje in
• 6. in 7. februarja: pustovanje po občini (že
včlanjenje.
Pridite z novimi in dobrimi idejami,
izvedeno),
da
bo
društvo
zanimivo za vse. 
• 24. aprila: v sodelovanju s KD SOČA jurjevanje v Bukovici ob 12. uri,
• 8. aprila: ob 19. uri družabno srečanje
članov društva, včlanjanje novih z zakusko,

Srečko Špacapan
Foto: Bogo Rusjan

Občni zbor društva upokojencev v Bukovici

No, pa je še ta občni zbor Društva
upokojencev Bukovica-Volčja Draga pod streho.
Naredili smo inventuro o financah in
delovanju društva leta 2015. Delavni smo
18
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bili skozi vse leto. Marsikaj se je dogajalo,
povsod smo bili prisotni. Saj veste, kako
je, ko se dajo sive glave skupaj.
Finančno smo bili uspešni, celo preveč
»šparovni«. Sploh se nismo zgledovali po
naših politikih. Dodatka za stalno pripravljenost pa le nismo dobili.

Druženje je bilo prijetno, malo smo
poklepetali, se zavrteli in tudi kaj dobrega
pojedli. Cilj je v tem, da se imamo fajn. 
Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan
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Nastop Mešanega pevskega zbora Klasje
Bukovica-Volčja Draga na razstavi v Gorici
V Kulturnem domu v Gorici je
bilo v četrtek, dne 17. marca, ob
18. uri odprtje razstave »Trilogija
utrinkov iz 1. svetovne vojne«.
Otvoritev razstave je obogatil
nastop Mešanega pevskega zbora
Klasje Bukovica-Volčja Draga. Me
PZ Klasje Bukovica-Volčja Draga je
že uveljavljen v naši sredi in uspešno nastopa že 6 let.
Predstavniki Kulturnega doma Gorica so
Me PZ Klasje Bukovica-Volčja Draga povabili
prav zaradi tega, ker je njihovo petje in povezanost v slovenskem kulturnem prostoru

na tej in oni strani
meje dokaz, da
Slovenci ljubimo
petje, ki nas vedno
združi, ob vsaki priložnosti. Zbor je pod
taktirko Barbare
Šinigoj z ubranim
petjem pritegnil
vse obiskovalce,
prisotne na odprtju
razstave. Vsako
njihovo pesem so
nagradili z velikim
aplavzom in čeprav
razstava prikazuje
žalostne trenutke naše zgodovine, je pesem
naših pevk in pevcev
raznežila naše čute
in nas spomnila, da
petje lahko premaga
bolečino in vsak,
še tako žalosten
spomin. Pevkam in
pevcem se je za njihov trud in prelepo
petje še posebej
zahvalil Igor Komel,
direktor Kulturnega doma Gorica.
Sama razstava je
bila pripravljena v

okviru projekta »Bunker 15-18« in je nastala
v skupnem sodelovanju Kulturnega doma
Gorica in Društva Soška fronta iz Nove
Gorice. Razdeljena na tri sklope in sicer:
na dokumentarno razstavo, obogateno
s fotografijami na temo »saniteta v prvi
svetovni vojni«, likovno razstavo slikarja
Claudija Pescija iz Bologne ter na zamisel
»Lux obnubilata« fotografa Joška Prinčiča in
grafika Jana Prinčiča iz Gorice.
Na koncu nastopa pa so predstavniki
Kulturnega doma vsem pevkam in njihovi zborovodkinji ob prihajajoči pomladi
vsaki posebej poklonili ljubko pomladno
cvetlico. 
Tekst in foto: Jože Ropoša

Pihalni orkester Vogrsko v pripravah na koncert
Člani Pihalnega orkestra Vogrsko
po odličnih božično-novoletnih
koncertih niso imeli veliko časa za
zimsko spanje.
Že takoj po novem letu so spet napolnili
godbene prostore in pridno zagrabili nove
skladbe za prihajajoče nastope in koncert.
Po pustnih dogodivščinah je orkester imel
občni zbor, kjer se je razpustilo staro in
potrdilo novo vodstvo orkestra. Z letošnjim letom ima tako orkester novega
predsednika, mladega pozavnista Žigo
Marvina, ki bo s svojo zagnanostjo gotovo
poskrbel, da bo orkester tudi v prihodnje
poživil marsikateri občinski dogodek in
da godbenikom ne bo zmanjkalo dela in

pozitivne energije.
Če vas zanima,
kaj je z letošnjim
letom še novega,
vas vabimo, da
nam pridete prisluhniti v nedeljo,
24. aprila, ob 18.
uri, v večnamenski
prostor ob osnovni
šoli na Vogrskem.
Vabimo vas na že
tradicionalni spomladanski koncert
Pihalnega orkestra
Vogrsko, ki je tokrat na koncert kot gosta
povabil sosednji orkester, Prvačko pleh
muziko. Pridite, ne bo vam žal! 

Jasna Živec
Foto: arhiv PO Vogrsko
Občina Renče -Vogrsko
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Obisk Godbeniške šole Vogrsko

Na Vogrskem se že vrsto let mladi muzikantje urijo v Godbeniški
šoli Vogrsko. Postala je tudi že
mala tradicija, da mladi godbeniki
skupaj z njihovimi učitelji v njihove
prostore povabijo na obisk otroke
z vrtca Zvezdica in prvošolčke z Vogrskega. Namen obiska godbeniške
šole je, da se že najmlajši otroci
seznanijo in spoznajo glasbila pihalnega orkestra.
To smo doživeli tudi v letošnjem šolskem

letu, se prepustili različnim zvokom in
odšli na glasbeno potovanje. Godbeniki
so s svojimi glasbili otroke popeljali na
poseben izlet z glasbenim avtobusom.
Preko glasbe in znanih pesmic so otroke
popeljali na morje, v gozd, na travnik, v
vilo ČIRA-ČARA in v mesto. Otroci so na
izletu neizmerno uživali. Z zanimanjem so
prisluhnili orkestru in zastavljenim glasbenim ugankam. Prepoznali so marsikatero
pesmico in zraven veselo zapeli.
Prvošolci na vprašanje, kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin, odgovorijo, da je to
ravno glasbeni avtobus s svojim posebnim
zvokom, potovanje v različne kraje, zvoki

različnih glasbil in kako se je oglašal galeb
na morju. Zelo so bili navdušeni tudi nad
Piko Nogavičko. Dodajo še, da si tudi sami
želijo postati taki glasbeniki in igrati v
pihalnem orkestru. Na Vogrskem se torej
ni kaj bati, da bi ta lepa glasbena tradicija
izginila.
Iskrena hvala za prelepo glasbeno dopoldne. V vaši družbi smo se imeli zares lepo
in bilo je zelo zabavno. 
Urška Gregorčič, Helena Hvala Prah
Foto: Tina Saksida

Vedno se kaj dogaja
Učenci 4. in 5. razreda POŠ Vogrsko so v začetku februarja, ko
je tudi slovenski kulturni praznik,
otrokom iz vrtca Zvezdica zaigrali
igrico Tri zvezdice. Malčki in vzgojiteljice so se vabilu na ogled z
veseljem odzvali. In kakšen je bil
njihov komentar? Veseli bomo, če
se boste še kaj podobnega naučili
in nam pokazali.
Za igrico so že decembra učenci sami
pripravili gledališki list in vabilo, s katerim
so na prednovoletno srečanje povabili
svoje starše in sorodnike. Tudi melodijo in
spremljavo pesmice, ki je bila zastopana v
predstavi, so si sami izmislili. S starši je po
predstavi potekala tudi delavnica, kjer so
skupaj izdelovali novoletne voščilnice.
Februarja smo se vsi učenci in učiteljice
naše podružnične šole v pustnih maskah
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sprehodili po vasi, nato pa se udeležili
skupnega pustovanja v telovadnici matične šole v Šempetru pri Gorici.

Dogodkov v naši šoli in tudi izven nje je
veliko, tako, da nam nikoli ni dolgčas. 
Tekst in foto: Andrejka Rijavec

šola

Pester marec na POŠ Vogrsko
10. marca smo se učenci in učiteljice Podružnične šole Vogrsko udeležili mini nastopa in predstavitve
velikega lesenega brenkala, harfe,
v Dvorani Zorana Mušiča kulturnega doma v Bukovici.
Dve mladi študentki glasbe sta učencem
preprosto opisali ta instrument in nanj
lepo zaigrali. Učenci so si ga lahko ogledali
tudi od blizu in nanj poskušali zabrenkati.
Ker so bili učenci zelo radovedni, so har-

fistkama postavljali tudi različna vprašanja, na katera sta jim z veseljem odgovarjali. Take predstavitve gotovo prispevajo
k nazornejšemu spoznavanju glasbenega
sveta, zato se organizatorjem zahvaljujemo, da nam je bilo to omogočeno in se
hkrati priporočamo tudi za naprej.
Ker marca praznujejo skrbne mame naših
učencev, smo v 3. razredu pripravili delavnico izdelovanja vrtnic iz krep papirja.
Ludvika Gregorič, pranona učenke Žane
Šuligoj, je doma iz Prvačine in je znana po
svojih pridnih in spretnih rokah v kuhanju,
pečenju in likovni
umetnosti. Vabilo
na delavnico je prav
z veseljem sprejela.
Tako je nastala cela
košara vrtnic, ki je
najprej krasila razstavo velikonočnih
jedi, na materinski
dan pa so prelepi
cvetovi osrečili
mame tretješolcev.
Letošnji prispevek učencev POŠ
Vogrsko in vrtca
Zvezdica na razstavi
velikonočnih jedi

je bil pomladno obarvan. Ob skrbnem
vodenju učiteljic in vzgojiteljic pri pripravi
izdelkov je na eni izmed sten v večnamenskem prostoru zažarelo prvo pomladno
cvetje, pisanice, košarice in vetrnice. Slastne potice, ostala peciva in pirhi pridnih
rok gospodinj z Vogrskega so privabile kar
nekaj obiskovalcev. 
Tekst in foto: Lucija Gregorič

EKO krožek
V letošnjem šolskem letu deluje na
Podružnični šoli Vogrsko tudi EKO
krožek. V jesenskih mesecih so se
učenci seznanili z obnovljivimi in
neobnovljivimi viri energije ter z
različnimi možnostmi varčevanja z
njo.
Preizkusili so delovanje sončnega modula
za pridobivanje električne energije. Ob
dnevu zmanjševanja odpadne embalaže
so izdelali plakat o možnostih zmanjše-

vanja embalaže v gospodinjstvih. Izdelali
so škatlo za zbiranje zamaškov in pridno
skrbijo za njeno praznjenje. Poleg tega
tudi skrbijo, da se pri malici vsak odpadek
odloži v ustrezen zabojnik. Vsebine so
spoznavali tudi ob pomoči e-gradiva, ki ga
je za šole v projektu OVE in URE v primorskih občinah pripravila GOLEA. V projektu
je sodelovala tudi
Osnovna šola Ivana
Roba, ki vsebine,
povezane s trajnostnim razvojem,
še naprej vključuje
v pouk, krožke in
ostale dejavnosti.
Zoja, Jakob, Liam,
Jakob Maj in Gabrijel skrbijo tudi
za rože in zelenje
na šoli. Počistili so
šolski kompostnik,

kjer so na vrhu poleg bioloških odpadov
našli tudi plastenke in smeti, spodaj pa
se je naredil odličen kompost. Tega so
uporabili pri spomladanskem presajanju
sobnih rastlin in urejanju cvetličnih korit
in gredic v okolici šole. 
Tekst in foto: Nadja Pahor Bizjak
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V polfinalu podjetniškega tekmovanja POPRI
tudi dve ekipi iz OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče
Kaj je POPRI?
POPRI je tekmovanje za najboljšo
podjetniško idejo, ki mlade uči
podjetnosti, kreativnosti, dela v
skupini, analitičnega razmišljanja,
nastopanja v javnosti in razmišljanja izven okvirjev. Prijavijo se
lahko ekipe in posamezniki v treh
kategorijah; osnovnošolci (7.–9.
razred), srednješolci in študenti
ter mladi do 29 let, ki še nimajo
svojega podjetja.
POPRI 2016

Na tekmovanje POPRI 2016 se je letos prijavilo 260 mladih s 95 idejami. Tekmovalci,
ki prihajajo iz 31 različnih slovenskih mest
in 44 izobraževalnih institucij, so 15. marca
oddali poslovne modele, oblikovane glede
na metodologije vitkega podjetništva.
22-članska regionalna strokovna komisija je
poslovne modele pregledala, ocenila in izbrala 12 najboljših ekip iz vsake kategorije,
ki so se predstavile pred državno strokovno
komisijo.
Polfinale tekmovanja se je odvil v četrtek,
31. marca, v Vrtojbi, v stavbi Primorskega
tehnološkega parka. Vsaka ekipa je imela
na voljo 5 minut časa, da v kratki predstavitvi, poimenovani pitch, podrobneje
predstavi svojo idejo in prototip, na primer
video, letak, zgibanko, načrt, skico, model
ali spletno stran.

Letos v polfinalu 2 ekipi iz OŠ Renče
Iz Osnovne šole Renče sta se v polfinale

Skupinska fotografija ekip iSHOE in Majica T-sun z mentorico Ireno Marc, foto: Vito Kužnar

uvrstili kar 2 ekipi. Prva ekipa Majica T-sun, katero sestavljajo Nika Mask, Maja
Zorn, Nika Leban, Ana Ledinek Lozej so
predstavile zanimivo modno majico, ki ji
lahko menjamo motive le s klikom na naš
telefon. Druga ekipa, ki jo sestavljajo Ela
Stres, Rebeka Stres, Klara Zuodar in Nataša Jurman pa so predstavile svoj izdelek
iSHOE – čevelj z magneti na podplatu,
ki mu lahko prilagodimo spodnji del za
različne namene (hoja po mestu, športna hoja, rolanje, drsanje na ledu). Obe
ekipi sta se predhodno udeležili interesne
dejavnosti Podjetniški eksperiment, ki jo je
za osnovnošolce razvil Primorski tehnološki
park in je od novembra do marca potekala
tudi na OŠ Renče pod vodstvom mentorice

Irene Marc.

Lani zmagovalna ekipa Lavander iz
OŠ Renče

Lani je v kategoriji osnovnošolcev zmagala
ekipa Lavander avtorjev Neže Ledinek
Lozej, Mete Vodopivec, Anje Petrovčič,
Nejca Saksida in Lie Čotar. S pomočjo
mentoric Irene Marc in Branke Pregelj
Arčon so avtorice razvile idejo za posebno blazino Lavander z antialergeno gosto
tkano prevleko in notranjostjo, sestavljeno
iz spominske pene in polnila iz zelišč lokalne pridelave. Blazino so namenile vsem,
ki imajo težave s spanjem, alergikom in
astmatikom, saj lajša probleme z nespečnostjo, preprečuje stres in uporabniku
omogoča trden in miren spanec v vonju
narave.

Zaključna prireditev tekmovanja
POPRI

POPRI tekmovanje se zaključi z zaključno
prireditvijo, ki bo 18. aprila, ob 18. uri, v
Slovenskem narodnem gledališču Nova
Gorica. Predstavljeni bodo trije finalisti
iz vsake kategorije, katerim bodo podelili
nagrade. Večer bo povezovala Arna Hadžialjević, prejemnica Borštnikove nagrade
za mlado igralko 2008. Program bodo
popestrile akrobatske točke F&B Acrobatics in glasbena gostja Alya. Za rezervacijo
brezplačnih vstopnic pokličite na 05 393 24
58. Prisrčno vabljeni! 

Lavander – zmagovalna ekipa tekmovanja POPRI 2015, foto: Jure Batagelj
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Sanja Gorjan
Foto: Jure Batagelj, Vito Kužnar
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Občinski otroški parlament OŠ Renče

V sredo, 9. marca, je na naši šoli
v Renčah potekal občinski parlament.
Vodila sva ga Aleksij Drnovšček in Lia Čotar. Udeležili so se ga podžupan Radovan
Rusjan, predsednik Krajevne skupnosti
Renče Borut Zorn in naš ravnatelj Bogomir Furlan. Prisotni smo bili še predstavniki razredov, in sicer od prvega pa vse do
devetega razreda, vključno s predstavniki
POŠ Bukovica. Po uvodnem pozdravu in
nagovorih naših gostov smo se posvetili
osrednji temi letošnjega otroškega parlamenta z naslovom Pasti mladostništva.

Aleksij je pripravil krajšo predstavitev, v
katero je vključil temeljne misli prejšnjih
sestankov: našo definicijo, razlago pojma
pasti mladostništva in ideje, kako se slednjim izogniti. V naslednji točki dnevnega
reda smo se posvetili rubriki Kje me čevelj
žuli in prisotnim izrazili naše želje za prihodnost v občini. Podžupan in predsednik
krajevne skupnosti sta nam predstavila
svoje ideje in predloge ter pohvalila naša
razmišljanja. Zaključili smo s pozdravom
in zahvalo, ker so si naši gostje ponovno
vzeli čas in nam prisluhnili. Ob tej priliki bi
se radi zahvalili naši občini za vso podporo, ki nam omogoča, da poteka delo v šoli

čim bolj kvalitetno.
22. marca smo se predstavniki šol iz
severnoprimorske regije sestali na 26.
otroškem parlamentu v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, kjer je debata
prav tako tekla o pasteh mladostništva
in kjer smo predlagali temo za naslednji
otroški parlament, ki jo bo izbrana delegacija posredovala naprej na Nacionalnem
otroškem parlamentu v Ljubljani. 
Lia Čotar in Aleksij Drnovšček,
9. razred
Foto: arhiv OŠ Renče

Čakanje pomladi v podaljšanem bivanju
Marca se je pomlad komaj prebujala in čisto počasi kukala iz toplih
puhastih pernic. Še vedno se je
raje grela ob peči doma in srkala
topel čaj. Tudi v podaljšanem bivanju na OŠ Renče smo se odločili,
da v mrzlih, vetrovnih dneh pripravimo čajanko in pomladi delamo
družbo.
Otroci so doma malo pobrskali po kuhinjskih omarah in poiskali, če so njihovim
mamam in nonam mogoče ostala kakšna
posušena zelišča za pripravo čaja. V šolo
so prinesli res pestro izbiro: šipek, zlato
rozgo, meliso, bezgove cvetove, koprivo,
šetraj, timijan, kamilico, cvetove sleza,
janež … Najprej smo si zelišča ogledali,
jih poimenovali, povedali, za kaj je katero
dobro, jih povohali, potem pa si je vsak

pripravil tudi svojo mešanico zeliščnega
čaja. Šolske klopi smo uredili, kot se za
čajanko spodobi, skuhali smo čaj, pripravili

piškote in četudi ura ni bila pet popoldan,
smo veselo srkali čaj in ugotovili, da je z
žličko medu še slajši.
Med čakanjem pomladi pa smo si čas krajšali tudi s šivanjem medvedkov iz filca in z
izdelovanjem lovilcev sanj. Če imate nočne
more ali če slabo spite, si lahko čisto samo
izdelate lovilec sanj, ki je po stari indijanski legendi spleten iz vrvice kot pajkova
mreža. Skozi odprtinice v vrvici se izmuznejo grde sanje, lepe pa ostanejo ujete v
mreži. Poleg bolj umirjenega spanca pa je
pomirjujoča že sama izdelava, ko ovijamo
volno okoli oboda, pletemo mrežo, nizamo
kroglice in si izbiramo peresa različnih
barv, ki krasijo lovilec sanj. Trenutno lovilci
sanj krasijo šolsko avlo, kmalu pa bodo odšli z otroki domov, kjer jim bodo pomagali
loviti lepe sanje. 
Mateja Pahor
Foto: arhiv OŠ Renče
Občina Renče -Vogrsko
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»Poj z menoj, prijatelj moj«
Prireditev vrtca pri OŠ Renče
(Vrtec Renče in Vrtec Bukovica) z
naslovom »Poj z menoj, prijatelj
moj«, ki je potekala v četrtek, 31.
marca, v kulturni dvorani v Renčah,
je kot češnja na vrhu torte zaokrožila razmišljanje in ustvarjanje
otrok na temo »Prijateljstvo«.
Celo šolsko leto so otroci iskali odgovore
na mnoga vprašanja o prijateljstvu: kaj
pravzaprav je prijateljstvo, kdo je prijatelj, kako skrbimo za prijatelja, kako pokažemo, da smo prijatelji, kako s prijatelji
ravnamo, s čim jih razveselimo, so tudi
živali naši prijatelji … Nešteto je bilo tudi
velikih, plod dela strokovnih delavk vrtca.
Celotno prireditev so s spremljavo na
glasbene instrumente obogatili Matevž
Furlan (kitara), Nejc Vrtovec (harmonika), učenca OŠ Renče Aleks Drnovšček
(bas kitara) in Jakob Drusany (tolkala)
ter vzgojiteljica Nika Kodrič (klaviatura).
Program je povezovala vzgojiteljica
Tanja Rejc. Z vzgojiteljico Niko Kodrič
sta prireditev pričeli in jo skupaj z otroki
zaključili s pesmijo Poj z menoj. Zdelo se
je, da sta se s čutno interpretacijo in ob
prepevanju refrena vseh nastopajočih
dotaknili src marsikaterega obiskovalca v
dvorani. 
Nika Kodrič
Foto: Andi Pelegrini

priložnosti, da si prijateljstvo izkažejo v
skupini in med posamezniki.
Na prireditvi so se s prepevanjem in
deklamacijami najprej predstavili otroci
posameznih skupin: Metulji, Sončki,
Zvezdice, Mavrice, Oblački in Čebele,
nato pa še združene skupine mlajših
in starejših otrok, vsaka na svojevrsten
način, z različnimi rekviziti, mlajši otroci
z dodatki plesnih gibov, starejši s plesom.
Otroci najstarejših skupin vrtca, ki celo
leto prepevajo na glasbenih uricah v
vrtcu, so združeni v otroškem pevskem
zboru pod mentorstvom učiteljice Nataše Domazet zapeli še nekaj pesmi o
prijateljstvu.
Oder se je bleščal v izvirni in navihani
dekoraciji pisanih klobukov, majhnih in
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Spoznavamo harmoniko

Decembra smo z otroki skupine
Čebele odšli na sprehod na Volčjo
Drago. Ogovorila nas je prijetna
gospa Adrijana. V pogovoru smo
izvedeli, da igra harmoniko.

Seveda smo jo povabili, da pride k nam v
vrtec zaigrat kakšno pesem in predstavit
njeno harmoniko. Navdušeno je obljubila
in obljubo izpolnila 1. marca. Otroci iz
skupine Čebele in Metulji smo bili zelo
veseli njenega obiska. Zaigrala nam je
veliko pesmic, mi pa smo z njo zapeli in jo

spremljali z njenimi ritmičnimi instrumenti. Vsi smo zelo uživali.
Za razigrano in veselo vzdušje, ki ga je
ustvarila skupaj s harmoniko, smo ji vsi
hvaležni. 
Tekst in foto: Irena Zgonik

Ustvarjalni
december na
OŠ Renče
V pričakovanju praznikov smo lani
decembra v podaljšanem bivanju
počeli veliko zanimivih stvari.
Šivali smo Miklavževe nogavice, v katerih je Miklavž pustil nekaj dobrot, ko se
je mimogrede ustavil tudi na naši šoli,
izdelovali smo božično-novoletne okraske
iz slanega testa, s katerimi smo polepšali
učilnico in novoletno drevesce v avli,
in izdelali adventni koledar iz papirnatih tulcev. V pobarvane tulce so učenci
tretjega razreda napisali različna navodila
za vsak dan v decembru, ki so jih morali
tudi izpolniti, npr. pomagati sošolcu in
staršem, pospraviti učilnico, pomesti po
tleh, pospraviti posteljo …
Zadnji mesec v letu je tako v ustvarjalnem
vzdušju še prehitro minil, v novem letu pa
nas že čakajo novi izzivi. 
Mateja Pahor
Foto: arhiv OŠ Renče
Občina Renče -Vogrsko
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Zima in pomlad v Waldorfskem vrtcu
Kresnica
Čeprav je bila zima letos bolj mila,
nam je vseeno namenila nekaj snežink, da smo iz njih naredili kepe in
okusili nekaj zimskih radosti. Predvsem pa nam je dala možnost, da
smo jo na tisti pustni torek lahko
pregnali.
Kresničke smo se letos za pusta preoblekle v kapitane, gusarje in princese ter
se z ladjo odpravile na iskanje skritega
zaklada. Ladjo smo si pripravili s pomočjo
velikih kartonskih škatel, miz, stolov in
rjuh. Vsak otrok posebej pa si je izdelal
tudi daljnogled. Tako smo s kupnimi
močmi pregnali mraz in pomagali vsem
pomladnim cvetlicam, da so pokukale iz
zemlje in nam prinesle vonj po pomladi.
V tem času so nas že »tradicionalno« prišli obiskat otroci iz Vrtca Bukovica in Renč.
Vsakič znova smo zelo veseli tega obiska,
te vezi, ki smo jo s skupnimi močmi, pripravljenostjo in dobro voljo ustvarili med
vrtci. Hvala ravnatelju, vodji vrtca, vzgoji-

teljicam in staršem. Vzgojiteljice Martina,
Polonca in Tadeja smo letos pripravile zanje lutkovno predstavico o velikonočnem
zajčku, saj so nas prijatelji tokrat obiskali v
času pričakovanja velike noči.

V vrtcu smo dva tedna pred veliko nočjo
z otroki posadili in spletli gnezdeca za
velikonočnega zajčka in čakali, da nam bo
kaj spustil vanje. In res ni pozabil na nas –
v vsakem gnezdecu je sredi mladega žita
pustil rdeč pirh, na vrtu pa je pod grmički
skril veliko pisanih jajc, ki smo jih morali
poiskati. Pričakovanje je bilo veliko, radost
ob odkriti jajčkih pa še večja!
V tem času so bili še posebej dejavni
tudi vsi člani iniciative za waldorfsko šolo
na Primorskem, ki so organizirali veliko
delavnic, lutkovnih predstav in predavanj. Srčno upamo, da bo iz tega semena
kmalu vzklil nov cvet in da bomo lahko
septembra odprli tudi prvo waldorfsko
šolo na Primorskem. 
Tadeja Faganelj
Foto: arhiv Waldorfskega vrtca
Kresnica
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Lucija Mlinarič na podelitvi Bloudkovih
priznanj za leto 2015
V ponedeljek, 15. februarja, je bila v Kongresnem
centru na Brdu pri Kranju slavnostna podelitev
Bloudkovih priznanj za
leto 2015. To so najvišja priznanja Republike
Slovenije za dosežke na
področju športa.
Priznanja podeljuje Odbor
za podeljevanje Bloudkovih
priznanj. Predseduje mu
olimpionik Miroslav Cerar v
sodelovanju z Ministrstvom
za izobraževanje, znanost in
šport. Podelili so tri Bloudkove
nagrade in 12 plaket.
Za pomemben prispevek k
razvoju slovenskega športa je
Bloudkovo plaketo prejela tudi
naša najboljša kotalkarica vseh
časov Lucija Mlinarič.
Lucija, prepoznavna v Sloveniji,
Evropi in svetu, se je tokrat
povzpela na oder zaslužnih in
prav gotovo je med 77 prispelimi predlogi to tudi zaslužila.
Ponosni smo na njene dosežke,

njeno delo in priznanja, ki jih
dosega. Prej ali slej se trud
poplača. Na podelitvi so bili
prisotni njeni nepogrešljivi
starši, mama Anka in tata Ivo,
predsednica Kotalkarskega
kluba Renče Nela Pregelj in

skupinica prijateljev. Hvaležni
in veseli smo za povabilo, kajti
Lucijini dosežki imajo poseben
prostor v spominu na pretekla
leta in ohranili jih bomo za
vedno.
Luciji želimo uspešno pot v

trenerske vrste mednarodnega
kotalkanja, čeprav jo v Renčah
pogrešamo. 
Katjuša Žigon
Foto: arhiv Kotalkarskega
kluba Renče
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Podelitev pokalov in priznanj za Pokal
Slovenije 2015 v kotalkanju

5. marca so se v Renčah
na podelitvi pokalov in
priznanj zbrali kotalkarji,
ki so leta 2015 tekmovali
za Pokal Slovenije.
Nagovorila jih je predsednica Zveze kotalkarskih športov Slovenije
Breda Marinšek, ki je skupaj s
sekretarjem Zveze Antonom Griljem podelila pokale in priznanja.
Točke so se seštevale na tekmovanjih preko celega leta in
najboljše rezultate ter s tem prvo
mesto in zlati pokal so vsak v svoji
kategoriji dosegli: Maj Cuder,
Teo Polanc Cipot, Hana Berginc,
Adam Nicolas Cozzes, Nika Uršič
in Ivana Štrukelj.
Pokal za drugo mesto so si vsak
v svoji kategoriji priborili: Tina
Uršič, Tim Berginc, Jan Šuligoj,
Ivana Osojnik Kerševan, Lana
Fornazarič in Lia Dobrila.
Tretje mesto pa so osvojili Tim
Šuligoj, Rok Šuligoj in Karin
Uršič.
Predsednica ZKŠS je ob tej priliki
izkoristila priložnost in v imenu
Zveze čestitala in poklonila priznanje za dosežke v letu 2015 za
slovensko reprezentanco Taniti
Kaji Černe in Jessici Marka. 
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Majda Rusjan
Foto: arhiv Kotalkarskega
kluba Renče
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Mladi kotalkarji so začeli s tekmovanji
V Renčah so se začela
tekmovanja v kotalkanju
in prvo se je odvijalo v
obveznih likih v soboto,
5. marca.
Tekmovalci so se zbrali iz Slovenije, Italije in Avstrije, med
najboljše so se uvrstili številnirenški kotalkarji. Prvo mesto so
dosegle Hana Berginc, Urška
Furlani in Jessica Marka. Na
drugi stopnički so stale Ivana
Osojnik Kerševan, Ivana Štrukelj in Tamara Kerševan, na
tretjem mestu pa so tekmo-

vanje zaključile Mija Erzetič,
Polona Lestan in Lana Pregelj.
Večer se je zaključil s tekmovanjem četvork. Gostovale so tri
ekipe iz sosednje Italije.
Naslednji dan, v nedeljo, pa se
je začelo tekmovanje v prostih
programih, imenovano Pokal
Račk. Zbralo se je preko sto kotalkarjev iz Slovenije in Italije.
Kot najuspešnejši so se izmed
renških kotalkarjev uvrstili: na
prvo mesto Maj Cuder, Tim
Šuligoj, Teo Polanc Cipot, Alex
Vižin, Hana Berginc, Adam
Cozzes in Nika Uršič, na drugem mestu so bili Enej Cuder,
Tim Berginc, Maja Corsi, Mija
Erzetič, Žanet Skomina in Lia
Dobrila, na tretjem mestu pa
so tekmovanje zaključile Eva
Vižin, Kiti Krapež, Tina Uršič in
Ajda Pahor.
Kotalkarji so tekmovali tudi v
kategoriji športnih parov, kjer
so se renški tekmovalci uvrstili:
Tim Berginc in Manca Osojnik
Kerševan, Mija Erzetič in Teo

Polanc Cipot, Hana Berginc in
Alex Vižin na prvo mesto, Kaja
Bizjak in Tim Šuligoj ter Maja
Corsi in Adam Cozzes pa na
drugo.

WISP šport in turizem
Kot vsako leto se je pred

velikonočnimi prazniki v Italiji v ki jo sestavljajo Sara Pregelj,
Firenzah odvijalo tekmovanje
Nika Petelin, Kaja Arčon in
WISP, kjer tekmujejo renški in
Meta Arčon. 
italijanski kotalkarji.
Majda Rusjan
Tekmovanja so se udeležili
Foto: arhiv Kotalkarskega
Mija Erzetič, Maja Corsi, Adam
kluba Renče
Cozzes, Urška Furlani, Lia Dobrila, Tamara Kerševan in Lana
Pregelj ter kvartet oz. četvorka,
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21. Odprto prvenstvo Renč v skokih z male
prožne ponjave

Starejši dečki (Rok Čebron,
Matjaž Cotič, Nace Pavlica,
Žiga Petarin, Jani Slejko, Anže
Arčon, Jani Martinuč) so bili
ekipno tretji, najboljši posameznik med njimi pa je bil Rok
Čebron na 5. mestu.
Mladinci so bili tudi tokrat
Tekmovanja se je udeležilo več nepremagljivi, saj je prva ekipa
kot 400 tekmovalcev in tekosvojila 1. mesto (David Peras,
movalk iz 16 klubov in društev
Miha Pregelj, Tim Mozetič, Žan
iz cele Slovenije. Priložnost so
Zorn in Aljaž Ferjančič), druga
dobili že najmlajši tekmovalci,
ekipa pa skupinsko 4. mesto
ki se spopadajo z osnovami
(Lenart Žežlina, Anej Špacagimnastičnih prvin in so prvič
pan, Blaž Petarin, Žiga Pavlica,
tekmovali v kategoriji ‚začeNejc Saksida). Posamezno je bil
tniki‘. V kategoriji Cicibanov so
najboljši David Peras na 3. mefantje (v sestavi Matic Bremec, stu, Miha Pregelj na 5. mestu in
Tim Kobal, Aljaž Ferfolja, Blaž
Tim Mozetič na 6. mestu.
Štrukelj, Gal Žižmond in Matic V kategoriji članic so dekleta (v
Ferfolja) slavili 1. mesto.
sestavi Ula Zorn, Jerneja Pufek
Mlajše deklice (v sestavi Aurora in Agnes Jurkič) zasedle 4. meAmbrož, Taja Fabijan, Eni Zorn, sto, medtem ko so naši člani
Uršula Krkoč, Barbara Tavčar
(Jan Ferjančič, Jan Zavadlav in
in Maruša Samec) so skupinsko Žiga Arčon) skupinsko zasedli
osvojile 6. mesto.
2. mesto.
Mlajši dečki (Jure Rupar,
Odlično so se odrezali tudi naše
Enej Lango, Vid Lukežič, Žiga
starejše članice in člani; Neli SuČebron, Ahac Pavlica in Žiga
lič na 1. mestu in Mojca Arčon
Mozetič) so osvojili 3.mesto.
na 3. mestu, medtem pa je v
Med njimi je bil najboljši Jure
kategoriji starejših članov Jurij
Rupar, ki je posamezno osvojil
Arčon zasedel 1. mesto.
4. mesto. V kategoriji starejših
Odprto prvenstvo Renč je štelo
deklic je bila najboljša Petra
tudi kot prva tekma za Pokal
Arčon na 2. mestu, sledita ji Lea Slovenije v letu 2016. Najboljših
Terčon na 4. mestu in Lea Vidič 6 oz. 12 tekmovalcev in tekmona 6. mestu. Zato so tudi skuvalk iz posameznih kategorij
pinsko (Petra Arčon, Lea Terčon, (od mlajših deklic/dečkov dalje)
Lea Vidič, Hana Lukežič, Nika
so tekmovali še v finalu in si
Mozetič in Veronika Žvanut)
priskakali naslednje rezultate:
osvojile odlično 1. mesto.
Petra Arčon (starejše deklice)

V soboto, 12. marca, je v
Renčah potekalo že 21.
Odprto prvenstvo Renč
v skokih z male prožne
ponjave in hkrati tekma za
Pokal Slovenije.
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2. mesto, Jure Rupar je v kategoriji mlajših dečkov zasedel
3. mesto, Lea Terčon 5. mesto
v kategoriji starejši deklic,
Rok Čebron je bil na 6. mestu
(starejši dečki), medtem ko sta
bila David Peras in Tim Mozetič
na 4. in 5. mestu v kategoriji

mladinci in člani (skupaj).
Iskrene čestitke vsem tekmovalkam in tekmovalcem ter
njihovim trenerjem za dosežene
odlične rezultate! 
Tanja Beč
Foto: Alenka Cotič

šport

Nogomet v Renčah potrebuje večjo podporo
Nogomet se v Renčah igra
že dobrih 45 let. Nogometni klub Renče je bil
ustanovljen leta 1970 kot
sekcija društva Partizan.
Vse od takrat je po renški zelenici tekalo veliko
število igralcev.
Na začetku tega tisočletja je
sicer nogometni klub razpadel, a
kmalu po tem je po veliki zaslugi
domačinov bil ponovno aktiviran
pod novim imenom: Nogometno društvo Renče. Spomini ob
pogledu na belo-rdeče drese
marsikateremu navijaču še
danes zarosijo oči. Kako bi lahko
pozabili vrhunske igre renških
nogometašev, ko so pred leti
nastopali v 2. slovenski nogometni ligi?
Nogometno društvo Renče se je
skozi svojo zgodovino soočalo z
vzponi in padci. V zadnjih letih
se članska ekipa redno uvršča
v vrh enotne primorske nogometne lige, s čimer si je lansko
leto (osvojeno 2. mesto v EPNL)
priborila vstop v 3. slovensko nogometno ligo, kjer že nastopajo
Adria Miren, Bilje, Brda, Vipava,
Škou Ajdovščina itn. Povabilo
v 3. SNL je bilo Nogometno
društvo Renče žal primorano zavrniti zaradi slabega finančnega
položaja. Občina Renče-Vogrsko
kljub sofinanciranju programov,
ki temeljijo na izpolnjevanju
pogojev iz javnega razpisa,
prispeva sicer manj sredstev, kot
jih prispevajo druge občine, iz
katerih izhajajo zgoraj navedeni
klubi; res pa je, da za uporabo
nogometnega igrišča ne plačujemo najemnine. Poleg tega imajo
ostali klubi precej večjo podporo
sponzorjev in več prihodkov od
vstopnine na tekmah. Vstop v
3. SNL bi za ND Renče pomenil
več lokalnih derbijev, kar bi se
vsekakor poznalo tudi na številu
gledalcev v renškem športnem
parku.
Nogometno igrišče v Renčah
je močno načeto, saj trenutni
finančni položaj društva ne

tnem društvu ne manjka. 29.
maja bomo organizirali turnir za
selekcije U9 in U11, v začetku
julija pa se obeta pravi nogometni dan, saj bo potekal malonogometni turnir na travi. Po odigranih tekmah bo sledil zabaven
program z znano slovensko glasbeno skupino. Poleg nastopanja
v 3. SNL (člani) ostaja največja
želja delo z mladimi, saj menimo, da zdrav duh živi v zdravem
telesu. Strokovno usposobljena
trenerska ekipa usmerja otroke
tako, da si pridobijo znanje glede
športa samega in hkrati poudarja
pomembnost športnega življenja
na splošno. Ostale ambicije so
povezane predvsem z infrastrukturo. Ureditev primernih tribun
in obnovitev igrišča predstavljajo
velik, a hkrati uresničljiv cilj. Želja
je tudi ureditev pomožnega
igrišča, ki bi razbremenilo glavno
igrišče predvsem v obdobjih slabega vremena. Zato v ND Renče
naprošamo vsa lokalna podjetja
za podporo, tako finančno kot
v kateri koli drugi obliki. Ob
tej priliki vabimo vse občane,
da si ogledajo kakšno domačo
tekmo – teh bo v letošnji sezoni
še veliko!
Kontakt: Boštjan Valič (predsednik ND Renče), 041 787 298 
Prenova igrišča je res potrebna

omogoča pravilnega vzdrževanja travnate površine, ki je tako
postala luknjasta in nevarna. Ne
pozabimo, da v Renčah pridno
trenira tudi veliko otrok, zato je
prenova nujno potrebna. Prenove so potrebne tudi senitarije in
klubski prostori (slačilnice, tuši,
tiskalnik, računalnik …).
Poleg članske ekipe, ki šteje
približno 20 članov, v Renčah
trenira še ekipa veteranov in
selekcije otrok, starih med 6 in 9
let, ter otrok, starih med 10 in 13
let. Treningi za mlajše kategorije
potekajo trikrat tedensko, med
vikendi pa potekajo turnirji v
skopu MNZ Nova Gorica. Na
pobudo Amele Talić se je v lanskem letu aktivirala tudi ženska
ekipa. Zanimanje za ženski nogomet iz dneva v dan raste, kar

dokazujejo tudi številke – število
članic vztrajno raste. Skupaj je
v Nogometnem društvu Renče
aktiviranih približno 80 članov.
Športne kariere so v Renčah
pričeli številni igralci, kot so
Dejan Žigon (Olimpia Grudziadz,
Poljska), Alen Jogan (kapetan
ND Gorica), Kris Jogan (Kufstein,
Avstrija) … Del svoje kariere pa
so v Renčah preživeli tudi Tim
Matavž (Genoa, Italija), Sandi
Arčon (ND Gorica), Patrik Eler
(SK Austria Klagenfurt, Avstrija)
in Saša Aleksander Živec (Piast
Gliwice, Poljska). Vsi, ki kakorkoli
delujemo v društvu, pomagamo
na prostovoljni ravni, saj je v
interesu vseh, da se v nogometni šoli Renče razvije še kakšen
vrhunski nogometaš.
Ambicij in projektov v nogome-

Kristjan Rijavec
Foto: Tilen Peršič

Dejan Žigon svoj domači klub podpira tudi iz
Poljske
Občina Renče -Vogrsko
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Športnik Goriške 2015

Športna zveza Nova Gorica je
22. februarja v hotelu Perla pripravila prireditev Športnik Goriške 2015. Dobitniki priznanj
so iz šestih občin, 31 klubov
in 21 panog. Podelili so 161
priznanj športnikom, ekipam in
športnim delavcem.
Veliko plaketo za izjemne dosežke in dolgoletno športno kariero
je prejela kotalkarica Lucija
Mlinarič.
Srebrno plaketo so dobile kotalkarice Ana Turel, Jessica Marka
in Nika Arčon.
Bronasto plaketo sta prejela
Lana Pregelj iz KK Renče in Blaž
Klinec iz ŠD Partizan Renče.
Zlato medaljo so prejeli Lana
Muhič, Tamara Kerševan, Urška
Furlani, vse iz KK Renče, ekipa
mladincev ŠD Partizan Renče
(David Peras, Tim Mozetič,
Miha Pregelj, Tomi Zavadlal,
Lenart Žežlina, Jan Ferjančič,
Anej Špacapan, Nejc Saksida,
Matjaž Krušič).
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Srebrne medalje so prejeli
Natan Muhič in Zoja Muhič, oba
iz KK Renče, ter David Peras in
Tim Mozetič, oba iz ŠD Partizan
Renče.
Bronaste medalje so dobili Ivana
Štrukelj iz KK Renče, Žan Zorn iz
ŠD Partizan Renče, ekipa starejše
deklice ŠD Partizan Renče (Lea
Vidič, Maja Cotič, Lea Terčon,

Elis Veggia, Nika Mozetič, Sara
Nemec, Urša Nemec), ekipa
starejši dečki ŠD Partizan Renče
(Žan Zorn, Blaž Petarin, Matjaž
Cotič, Rok Čebron, Peter Saksida, Aljaž Ferjančič, Nace Pavlica, Žiga Pavlica, Anže Arčon,
Jani Martinuč, Miha Gorjan,
Žiga Petarin).
Priznanje športnim delavcem –

srebrno plaketo za leto 2015, je
za dolgoletno delo v ŠD Partizan
Renče prejela Mojca Arčon.
Prireditev je bila priložnost za
druženje športnikov in športnih
delavcev ter primerna predstavitev dosežkov širši javnosti. 
Majda Rusjan
Foto vir: www.sz-ng.si,
foto: Borut Zorn

ljudje, ki zaznamujejo čas in prostor

Edvard Velikonja – enkrat muzikant,
vedno muzikant
Edvard. Edo. Edi. To ime bi vam
moralo priklicati nasmeh na obraz,
saj verjetno že sklepate, da bodo
naslednje vrstice namenjene
izjemnemu človeku, predanemu
godbeniku.
Še preden sem mu utegnila postaviti prvo
vprašanje, me je že prehitel: »Prvo mi ti
povej, kakšna je zdej situacija na vajah.«
Edvard Velikonja je skoraj celih 70 let
svojega prostega časa namenil igranju v
Pihalnem orkestru Vogrsko, a njegova pripadnost godbi ne popušča niti sedaj, ko ni
več aktiven muzikant. Lanski božično-novoletni koncert je bil namreč njegov zadnji
v uniformi orkestra. Vse težje skladbe, vse
več mladih in vse manj družbe njegove
generacije so razlogi, da je prekinil z aktivnim igranjem tenor saksofona. Jasno je,
da je ljubezen do glasbe zasidrana v njem
– prav zato sedaj obiskuje pevski zbor v
Bukovici, in v isti sapi dodaja: »Kdaj se
zmislim, ja, kako je blo lepo pr‘ orkestri.«
Edi je bil član »ku če bet« in je lahko velik
vzor vsem mladim godbenikom. V godbeniške prostore je prišel nekaj minut pred
začetkom vaj, ob 19. uri pa je z ogretim
inštrumentom v roki že sedel na svojem
mestu in čakal na pričetek. Po vajah te je
potrepljal po rami in veselo vprašal: »Kako
je, pupa?« ter z zanimanjem poslušal
odgovor.
»Orkester rabi 10 minut, da propade. Ma
pole rabi več let, da pride nazaj skupej!«
pravi Edi. Problem udeležbe na vajah je
večni problem, ki pogosto ogroža obstoj
orkestra. Ko je bil on mlad, je orkester pomenil pobeg od dela na kmetiji, stran od
šole, pa še dlje časa si lahko ostal pokonci,
kar je bila še posebna prednost. Zaveda
se, da imajo sedaj mladi različne interese, obveznosti, da je nemogoče nekoga
prisiliti k igranju … »Orkester je prostovoljen, ampak ko si enkrat tam, postane
to tvoja obveznost,« še poudari. Gre za
pripadnost, za spoštovanje, za skupnost,
ki sicer veliko zahteva, a ti obenem veliko
da.
Edvard pove, da segajo začetki njegovega igranja v leto 1946, ko se je skupina
mladih dobivala v gostilni Pri Mimici in
tam imela prve orkestrske vaje. Ker je bilo
članov vse več, so se godbeniki razdelili
tako, da so bili »pokriti« vsi inštrumen-

Zahvala Ediju na njegovem zadnjem koncertu

Veterani PO Vogrsko

ti. Sam je najprej začel z igranjem na
klarinet, pomanjkanje tenor saksofonov
pa je bil razlog, da je svoj prvotni leseni
inštrument zamenjal za medeninastega.
Za njegovim prvim saksofonom stoji
zanimiva zgodba. Domov ga je prinesel
med letoma 1956 in 1957. Prevzel ga je
od nekega Starogorca, ki je saksofon nosil
kar v »žaklju«, saj ni imel pravega kovčka.
Ker je bil inštrument precej poškodovan,
je zahteval konkretno popravilo: »Z Albertom smo tisto reč polotali in pošvajsali.
Sej je blo en kup dela, ma zagodu pej je!«
Ta saksofon je arhivski in še sedaj zaseda

prav posebno mesto. Visi namreč na zidu
v delavnici izpušnih sistemov v Ozeljanu,
kjer se o njegovem izgledu lahko prepričate na lastne oči.
Za konec ga še vprašam, kakšen je njegov
recept, da je pri svojih letih še tako vitalen, dobrovoljen, da ohranja in širi tisti
prav poseben žar. »Ne smeš umret mlad
…« mi odgovori s širokim nasmehom na
obrazu. 
Hana Šuligoj
Foto: arhiv PO Vogrsko
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iz krajevnih skupnosti

Koncert otroških cerkvenih pevskih zborov z
Vogrskega in iz Bukovice
Pomlad nas kar požene ven iz domov, na prosto, v naravo. Gotovo
je to izraz človekove želje po svetlobi, soncu, sprehodih v naravo.
Če vse to doživimo v prijetni družbi, pa vpliva na nas blagodejno.
V prijetni družbi smo se zbrali tudi na
velikonočni ponedeljek, ko so na Vogrskem gostovali naši prijatelji iz Bukovice.
Otroški cerkveni pevski zbor Vogrsko je
namreč priredil drugi velikonočni koncert,
ki postaja tradicionalni in združuje pevce
iz Bukovice in Vogrskega.
Vsak zbor se nam je predstavil s tremi
pesmimi, na koncu pa smo skupaj zapeli
ob spremljavi Line in Mie na flavti, Miha
na trobenti in Aleksija na kitari. V enakem
sestavu smo se zbrali v soboto, 2. aprila,
v cerkvi v Bukovici, in tudi tam skupaj
zapeli.
Seveda pa brez sladkega presenečenja ne
gre! Pridne roke naših mamic so pripra-

vile odlične posladke in druženje se je
nadaljevalo še po koncertu: na Vogrskem
v zakristiji, v Bukovici pa pred cerkvijo.
Lepo smo se imeli! 

Katarina Tischer Gregorič
Foto: Jože Ropoša

Barvanje pirhov na tradicionalen način v
Medic hotelu v Renčah

Na velikonočni četrtek smo v
Medic hotelu v Renčah z ženami
Župnijske Karitas Renče za stanovalce doma in za starejše pripravili
velikonočno delavnico barvanja
pirhov.

nabrali v okolici, smo položili na jajca, jih
zavili v hlačne nogavice in jih skuhali v
listju čebule, da so dobila značilno rdeče-rjavo barvno kombinacijo. Pobarvane
jajčne lupine smo okrasili z zelenim polnilom, s čimer smo dobili učinek trave in jih
še dodatno polepšali z rožicami iz papirja.

popestritev bivanja v domu in prijetno
druženje: nikoli ne manjka smeha in
sproščenega klepeta. Z ženami Župnijske
Karitas Renče, s katerimi sodelujemo že
dlje časa in so nam dragocena pomoč pri
izvirnem ustvarjanju, pa se že veselimo
prihodnjih srečanj. 

Letos smo jajca barvali na tradicionalen
način: različno listje in cvetje, ki smo ga

S tovrstnimi delavnicami stanovalcem
Medic hotela omogočamo neprecenljivo

Tekst in foto: Nina Gorjan
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Kako smo slikarke preživele leto 2015
Kot vedno do sedaj je bilo tudi
leto 2015 zelo natrpano. Polno je
bilo dogodkov, ki smo si jih sami
zastavili, nekaj pa tudi takih, ki so
nam prišli na pot in so se nam zdeli zanimivi in pomembni, pa se jim
zato nismo odrekli.
V začetku leta se nam je ponudila priložnost,
da kot edina slikarska skupina iz Slovenije
sodelujemo v mednarodnem projektu ALPEN-ADRIA, ki združuje slikarje treh držav (Avstrija,
Italija in Slovenija), s sedežem v Zgoniku pri
Trstu. Na prvem skupnem srečanju v Fari,
ki je bilo zgolj informativnega značaja, sva s
predsednico Vesno ugotovili, da bi bilo to
sodelovanje pomembno ne samo iz slikarskega aspekta, ampak predvsem v smislu krepitve
turizma in ohranjanja dobrih medsosedskih
odnosov.
Ker poizkusiti ni greh, smo lani v okviru tega
projekta sodelovali na dveh razstavah. Prva
je bila v mestecu Gnesau v Avstriji, naslednja
pa v Fari d‘Isonzo (Italija). To pa nam nalaga
nalogo, da se v letošnjem letu junija ali julija
vsi skupaj srečamo pri nas v Renčah.
Mednarodni likovni ekstempore RENČE 2015,
smo izvedli maja. Poleg nas so na tem ekstemporu sodelovali še člani naslednjih društev:
Endas – Gorica, Dablo – Brda, Svetloba –
Deskle, Društvo likovnikov – Logatec, Likovno
društvo Krpan – Cerknica, Društvo DLU –
Tolmin. Čeprav so nekateri prišli kar od daleč,
se je to prijateljsko srečanje s skupno željo
ustvariti nekaj lepega prav prijetno zaključilo
pozno popoldne s skupnim kosilom. Nastale
slike smo postavili na ogled novembra v likovni
galeriji točke ZKD Nova Gorica.
Na posebno povabilo organizatorja festivala
vrtnic smo na Kostanjevici nad Novo Gorico
priredili ekstempore. Tako smo bili kot društvo
vključeni v ta festival. Slike, ki so nastale takrat,

smo 29. aprila razstavili v hotelu Sabotin.
V jesenskih dneh nas je s svojimi čarobnimi barvami privabila Frlanova kmetija na
Vogrskem. V družbi prijaznih domačih in ob
slikanju čudovitih jesenskih motivov smo skupaj z mentorico akad. slikarko Jano Dolenc
preživele prav prijeten dan.

Razstave leta 2015

• 30. 1. – Preserje – kmetija Čebron – tema:
ZIMA IN NJENE ČAROBNE BARVE
• 22. 3. – Preserje – kmetija Čebron – tema:
BARVE CVETJA IN SONCA
• 29. 4. – Hotel Sabotin– Solkan – tema:
BURBONKE – Kot društvo smo bili s strani
organizatorja vključeni v program FESTIVAL
VRTNIC 2015.
• 11. 5. – Kulturna dvorana Renče –tema:
UTRINKI POMLADI –samo postavitev
razstave.
• 18. 5. – Frnaža – galerija KS Nova Gorica –
tema: ABSTRAKCIJA
• 3. 6. – Galerija Mercator centra Nova
Gorica – tema: SIVKA V OČEH LJUBITELJSKIH

SLIKARK
• 20. 9. – Gnesau – Avstrija – Sprejem slikark
v njihovem domu kulture s pozdravom
župana in predsednice kulturnega društva iz
Gnesaua. Slikarke smo na kratko predstavile
kraj, od koder prihajamo, in naše kulturno
društvo, slike pa je predstavila naša mentorica Jana Dolenc. Sledila je izmenjava daril
s simboliko našega kraja in obojestransko povabilo k sodelovanju tudi v prihodnje. Tema
razstave: ŠTIRJE ELEMENTI. To je bila prva
predstavitev našega društva, slikarske sekcije
in naših slik, v okviru projekta ALPEN-ADRIA.
• 2. 10. – Fara d Isonzo (Italija) – Razstava slik
v okviru projekta ALPEN-ADRIA – tema:
POLJUBNA
• 25. 10. – Preserje – kmetija Čebron – tema:
MOTIVI JESENI
• 19. 11. – Točka ZKD Nova Gorica –V okviru
predstavitve društev KUL-TU-RA in PROVOX
smo v galeriji ZKD Točka odprli razstavo slik,
nastalih na mednarodnem ekstemporu v
Renčah 30. maja 2015.
• 7. 12. – Renče – kulturna dvorana –tema:
ZIMSKI MOTIVI (samo postavitev razstave)
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Sodelovanje na ekstemporih
kot povabljena skupina:

• Februar –Ekstempore Logatec – organizator: Društvo likovnikov Logatec.
• April – Gorica Ekstempore po ulicah Gorice – organizator: Likovno Društvo ENDAS
• Maj – Mednarodni ekstempore Kromberk
2015 – organizator: JSKD o. i. Nova Gorica
• Maj – Likovna kolonija RAK-RAKEK
• Maj – Most na Soči – Kosmačeva učna pot
– organizator: Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin
• Avgust – Drežnica – Društvo likovnih
ustvarjalcev Tolmin
• September –Ekstempore Vrhnika – organizator: Občina Vrhnika in dom ostarelih
občanov
• Oktober – Dom upokojencev Gradišče nad
Prvačino – organizator: D.U. Gradišče in
JSKD o. i. Nova Gorica
• Oktober – Doberdob- Gradina – organizator Likovno društvo ENDAS Gorica
• November – Brda – Martinov ekstempore
– Šmartno – organizator: Likovno društvo
DABLO –Brda

Posebni dosežki naših članic

Vsako leto je v okviru JSKD organiziran izbor
slik za na regijsko razstavo. Tak izbor poteka po celi Sloveniji. Iz naše skupine je bilo
izbranih pet slik, avtorice pa so: Zmaga Prošt,
Marica Kobal, Majda Klančič, Miranda Leban
in Ida Kocjančič.
Ida Kocjančič pa je dosegla še nekaj: PRVO
NAGRADO na ekstemporu Rak-Rakek in TRETJO NAGRADO na ekstemporu Gorica.
Tudi letošnje leto ne kaže nič drugače. Med
drugim smo se povezali z Goriškimi opekarnami in začeli z osvajanjem »engoba tehnike«
slikanja na keramiko. To je izziv, ki od nas terja
mnogo strpnosti in strokovnega znanja. Nekatere slikarke se bomo prav gotovo posvetile
tudi obdelavi keramike, saj je keramičarstvo
doma prav tu, v Renčah. Če bomo po tej poti
prišli do izdelkov, ki bodo primerni za darila,
bo to za nas velik uspeh. 
Hema Jakin
Foto: arhiv Društva KUL-TU-RA
Renče, Hema Jakin
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Informativno-svetovalna
pisarna Ajdovščina
Informativno-svetovalna pisarna
Ajdovščina je del programa Skupnosti Srečanje, ki izvaja različne
programe pomoči odvisnikom in
njihovim svojcem.
Za koga: za vse, ki so se znašli v stiski zaradi
uživanja prepovedanih drog, alkohola in
drugih psihoaktivnih substanc, imajo težave
z drugimi zasvojenostmi (z igrami na srečo,
internetom, računalnikom), imajo težave na
področju motenj hranjenja, ali pa želijo o
področju vedeti več.
Kaj: informiranje, ozaveščanje, izobraževanje, individualna pomoč in svetovanje,
skupina za starše in svojce.
Kje: Rizzatova vila, Goriška cesta 17, Ajdovščina, 030/646 946, pelikan.ajdovscina@
gmail.com, http://pelikan.karitas.si.
V letošnjem letu bomo praznovali 10.
obletnico delovanja Informacijsko-svetovalne pisarne Ajdovščina Zavoda Pelikan –
Karitas. Srečujemo se z različnimi zgodbami
posameznikov, staršev, svojcev. Ena od njih
je naslednja.
Iz pekla v raj!
Moje odvisniško življenje se je začelo v
najstniških letih oziroma v srednji šoli, kjer
sem se srečal z alkoholom in začel popivati. Med srednjo šolo sem alkohol še držal
pod kontrolo. Ko pa sem se zaposlil in se
odselil od doma, je alkohol počasi prevzemal
nadzor nad mojim življenjem in mano. Nekaj
let sem nekako peljal življenje z alkoholom
kolikor toliko v mejah normale. A potem je
začelo vse iti navzdol, padal sem vse globlje
in globlje tako v življenju kot tudi na duševni
ravni. Izgubil sem službo, nato poskušal narediti samomor. To me je dokončno potisnilo
v iskanje pomoči oziroma me potisnilo, da
sem vstopil v komuno (Skupnost Srečanje,
op. EK).
Vstop v komuno je bila najboljša odločitev v
mojem življenju! V komuni sem preživel tri
prečudovita leta polna vzponov in padcev,
lepih in grdih trenutkov in še bi lahko našteval. V prvem letu sem predvsem spoznaval
sam sebe. S pomočjo ostalih fantov sem si
tudi končno priznal, da sem odvisnik kot vsi
drugi, nič boljši nič slabši. To je bil prvi pogoj,
da sem sploh začel delati na sebi. Natančno
sem se poglobil vase, se analiziral in poiskal
vzroke, ki so me pripeljali v odvisnost.
Drugo leto pa sem pljunil v roke in se začel
spoprijemati s svojimi težavami in problemi.
Čeprav je bilo zelo težko in marsikdaj ne-

vzdržno, nisem odnehal, ampak sem vedno
šel naprej. Soočil sem se s svojimi strahovi
in značajskimi lastnostmi. Počasi sem tudi
videl, da rezultati prihajajo, znotraj sebe sem
se vedno bolje počutil, strahov in ovir je bilo
vedno manj, kar sem videl tudi na drugi verifiki. Tretje leto sem vse skupaj še nadgradil
in dodelal in tako še drugim pomagal na naši
poti.
Zdaj sem zunaj in si gradim življenje na novo.
Življenje brez odvisnosti je fenomenalno, saj
se lahko resnično posvetim osebam in stvarem, ki jih imam rad. Soočam se s problemi,
ki mi jih prinaša življenje, in z optimizmom
zrem v prihodnost. Nikoli pa ne smem pozabiti, kdo sem in kaj sem bil. (PA)
Vsi, ki poznate take in podobne zgodbe,
potrebujete pomoč in svetovanje zase ali
za svojce in bi radi o temi pridobili še več
informacij, se lahko obrnete na Informativno–svetovalno pisarno Ajdovščina, Rizzatova
vila v Ajdovščini, na številko 030/646 946, ali
po e-pošti pelikan.ajdovscina@gmail.com.
Skupaj zmoremo!

Poleg tega

VABIMO

mlade, da se nam pridružite pri izvedbi
programa mladinske izmenjave v okviru
Erasmus +, Mladi v akciji, z naslovom “O. D.
A.- overcoming drug addiction”.
Če si star/-a med 18 in 30 let, če bi rad/-a sodeloval/-a v izmenjavi, spoznal/-a
značilnosti drugih držav, te zanima vsebina
programa in živiš v Vipavski dolini, potem
te vabimo, da se nam pri izvedbi programa
pridružiš.
Za več informacij in prijave nam lahko pišeš
na pelikan.ajdovscina@gmail.com
ali pokličeš na 030 646 946.

zdravje je vrednota

• Naslov programa: “O. D. A. - overcoming drug addiction”.
• Datum izvajanja programa: od 1. 3. do
31. 8. 2016.
• Datum in kraj izvajanja glavne aktivnosti (izmenjava): od 29. 4. do 8. 5. 2016
v Ajdovščini, Slovenija.
• Drugi udeleženci: mladi, stari med 18 in
30 let, iz Španije, Portugalske, Italije in
Hrvaške (skupine s šestimi udeleženci).
Cilji projekta:
• povezovanje in sodelovanje z drugimi
organizacijami, ki delajo ali pa jih zanima
področje dela z mladimi s ciljem preprečevanja odvisnosti,
• izmenjava izkušenj,
• neformalno izobraževanje,
• skrb za zdrav življenjski slog,
• izmenjava konkretnih izkušenj,
• opolnomočenje mladih za njihovo nadaljnje delo kot prostovoljcev v organizacijah.
Glavne aktivnosti v projektu so:
• spoznavanje osnov odvisnosti,
• organizacije, ki delajo na področju,
• seznanitev z neposrednim delom z bivšimi odvisniki in
• metode in tehnike, s katerimi se lahko
mladi zaposlijo (športne aktivnosti, umetnost) in tako poskrbijo za zdrav način
življenja.
Glavne aktivnosti v projektu bodo izvedene
po metodah neformalnega učenja, kot so
igranje vlog, snemanje, igre in podobno
v kombinaciji z individualnim delom ter
delom v skupini.
Udeleženci bodo skozi aktivnosti projekta
pridobili naslednje kompetence:
• spoznavanje drugega kulturnega okolja,
sporazumevanje in komunikacija v
drugem jeziku, seznanitev z drugim
okoljem,
• znanja, spretnosti, kompetence s področja odvisnosti,
• razbijanje stereotipov,
• veščine komuniciranja, sodelovanja,
izražanja,
• odnos do drugačnih, do druge ciljne
populacije,
• praktična znanja s področja odvisnosti,
ravnanja, sodelovanja, povezovanja,
iskanja pomoči.
Glavne aktivnosti se bodo navezovale na
lokalno okolje, prav tako bodo rezultati projekta vplivali na nadaljnje delo v lokalnem
okolju, zato so še posebej vabljeni udeleženci, ki živijo v Vipavski dolini (poudarek na občinah Ajdovščina in Vipava), in tisti, ki imajo
manj priložnosti zaradi različnih situacij (npr.
težke socialne razmere).

Poleg tega pa še:
• stroški udeležbe bodo povrnjeni,
• pridobljene izkušnje bomo vpisali v orodja za beleženje in priznavanje neformalno
pridobljenega znanja (NEFIKS in YOUTHPASS),
• možnosti prostovoljnega dela na področju preventive.
Vabljeni! 

INFORMATIVNO-SVETOVALNA
PISARNA V AJDOVŠČINI
Rizzatova vila
Goriška cesta 17
5270 Ajdovščina
GMS: 030 646 946
http://pelikan.karitas.si
pelikan.ajdovscina@gmail.com

Elizabeta Kotar

Program SVIT rešuje življenja

V torek, 15. marca, je Krajevni
odbor Rdečega križa Renče povabil
v našo sredo zdravnico Jano Harej
Figelj in zdravnika Matjaža Figlja.
Zbrali smo se ob 19. uri v knjižnici
Osnovne šole Renče. Predavanje
programa SVIT je bilo namenjeno
širšemu krogu poslušalcev, torej
vsem našim krajanom, občanom
in ostalim, ki se zavedajo, kako pomembna je osveščenost ljudi glede
našega zdravja.
Zdravnika sta nam predstavila program
SVIT in zanimivosti, ki se tičejo našega
lokalnega območja.
Svit program je državni program presejanja
in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
(RDČD). Vključuje populacijo, staro od 50
do 74 let, z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Ciljna populacija je
vabljena vsaki dve leti. Svit program poteka
od leta 2009, zaključuje se 4. krog (2015–

2016). Odzivnost vabljenih v novogoriški
regiji v letu 2015 je bila 62-%, najvišja v
vseh devetih zdravstvenih regijah Slovenije. Odzivnost v občini Renče-Vogrsko leta
2015 je bila 62,43-%, šesta glede na odzivnost posameznih 11 občin v novogoriški
zdravstveni regiji. Odzivnost žensk je bila
66,64-% (četrto mesto v novogoriški zdravstveni regiji), moških pa 57,21-% (šesto
mesto v novogoriški zdravstveni regiji).
V okviru Splošne ambulante Renče s
približno 2.100 opredeljenimi osebami je v
dvoletni krog programa Svit vabljenih 740
oseb. Vabilu Svit se odzove približno 460
oseb. 6 %, to je 27 oseb, ki se odzovejo
na Svit program, ima pozitiven test blata
na kri in opravi kolonoskopijo. Pri 1 do 2
osebah v dvoletnem krogu Svit programa
je odkrit RDČD. Polipi s predrakavimi spremembami pa so odkriti pri 11–17 osebah v
dvoletnem krogu programa Svit. V Splošni
ambulanti Renče je bil s Svit programom
od začetka izvajanja leta 2009 odkrit RDČD
pri 4 osebah. 
Alenka Vodopivec
Foto: arhiv RK Renče
Občina Renče -Vogrsko
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Prva svetovna vojna – Italija vstopi v vojno
Začetek leta 1915 ni prinesel rešitve
morije in vojna se je nadaljevala.
Avstro-Ogrska je še naprej doživljala
neuspehe; 22. marca 1915 se je na
primer po 133-dnevnem obleganju
vdala posadka trdnjave Przemyśl
ruskim enotam. Začeli so uporabljati
strupene pline; Nemci so v bitki pri
Ypresu 22. aprila 1915 uporabili bojni
plin klor. Nemci so vse bolj spoznavali,
da Avstro-Ogrska brez njihove pomoči ne bo uspela doseči večjih zmag.
Zato so 2. maja 1915 začeli skupno
ofenzivo Gorlice-Tarnow na Poljskem.

Pri nas pa je vedno več fantov in mož odhajalo v vojsko, začelo se je čutiti pomanjkanje. Kurat Zamar je 18. aprila 1915 pri maši
obvestil župljane, da bo popoldan v Bukovici
in okolici potekalo nabiranje raznih kovin.
Obenem je žene in dekleta zaprosil, naj v
teh težkih vojnih časih molijo za fante, može
in očete, ki so vojaki, daleč od doma. Novi
čas je 22. aprila 1915 v številki 17 objavil, da
so bile 21. aprila 1915 v Gorici uvedene nakaznice za moko in da je bil zaradi tega že od
4. ure zjutraj naval žensk na urade. Obenem
so sporočili, da se bo 25. aprila 1915 odvijala procesija na Sv. Goro z molitvami za mir.
Dogajanje na avstrijsko-italijanski meji se
je zaostrovalo; tednik Novi čas je 14. maja
1915 v številki 20 poročal, da se v Italiji
dogaja nekaj čudnega in o zelo resnem
razmerju med Italijo in Avstrijo, vendar je
nadaljevanje članka cenzura prepovedala
38
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oziroma odstranila. Časopis Slovenec je 21.
maja 1915 v številki 114 objavil zapis o seji
italijanske vlade in tudi članek »Ujete laške
patrulje« ter nadaljeval, da so v zadnjih
dveh dnevih avstrijske patrulje ob meji
ujele več italijanskih vojakov, nekateri naj
bi celo dezertirali. Vendar je že v naslednji
številki 24. maja 1915 objavil: »Italija nam je
napovedala vojsko! Cesar nas kliče!« in tudi
navedel, kaj vse bo Italija dobila za nagrado,
ker je vstopila v vojno. Tudi časopis Gorenjec je 21. maja 1915 v številki 21 poročal
o vojnem navdušenju v Italiji in želji Italije
po slovenskem in hrvaškem ozemlju ter
dodal »Roke proč od naše zemlje in naše
usode«. V nadaljevanju so poročali o preprečitvi demonstracij pred hišo avstrijskega

veleposlanika Bülowa v Rimu, v isti številki
pa je bil objavljen tudi poziv na nabor vsem
črnovojnikom na Goriškem v starosti od 18.
do 50. leta.
Italijanska vlada je z izjemno spretnim pogajalcem, zunanjim ministrom Sinninom (ki
je vodil pogajanja z obema stranema, tako s
centralnimi silami kakor tudi tajne pogovore
s silami antante), poslala 16. februarja 2015
v London memorandum s pogoji, s katerimi
bi vstopila v vojno na strani antante. Nato so
potekala pogajanja med Italijo in članicami
antante, ki so 14. aprila 1915 privedla do
dogovora. 26. aprila 1915 je bil podpisan
Londonski memorandum. Italija se je
zavezala, da bo v enem mesecu po podpisu
pogodbe vstopila v vojno. V zameno bo do-

bila Južno Tirolsko, Goriško, Tržaško ozemlje
z zaledjem, Istro, Kvarner in del Dalmacije.
Po podpisu Londonskega memoranduma je
poveljnik italijanske vojske general Cadorna
začel s pripravami za napad. Tudi v italijanskem štabu je veljalo prepričanje, da bo
vojna kratka. Med tem je tudi Avstro-Ogrska
spoznala, da je vojna z Italijo neizbežna, in
začela s pripravami; v takratnem časopisju
so začeli prikazovati Italijo kot izdajalsko
državo. Cesar Franc Jožef je 20. maja 1915
razglasil splošno nevarnost; italijanski kralj
Vittorio Emanuele III. je 23. maja 1915
preko veleposlanika na Dunaju napovedal
vojno monarhiji za naslednji dan, 24. maja
1915. Do začetka vojne med Italijo in Avstro-Ogrsko je tako ostalo le še nekaj ur. 
Tekst in foto: Jože Ropoša

kmetijstvo

CENIMO DOMAČE

Čebelarstvo Bergoč Volčja Draga
Bogdan Bergoč

Brez čebel življenja na zemlji ni.
Veliko je čebelarjev v Sloveniji,
slovenski med je zaščiten. Veliko
čebelarjev pa je tudi v naši občini.
Obiskali smo Bogdana Bergoča v
Volčji Dragi, ki je tradicijo čebelarstva podedoval že od svojega
očeta Milana. Pri Bergočevih so
čebele doma že od 1955. leta in
brez njih si ne znajo predstavljati
življenja.
Oče Milan je čebelaril z 42 gospodarnimi
panji in številnimi rezervnimi družinami.
Po njegovem odhodu jih je prevzel Bogdan, ki ima zdaj 30 panjev.
»Od otroštva sem pomagal očetu in
tako nabiral znanje. Opravljal sem le
tista dela, za katera je oče mislil, da jih
zmorem, vendar sem se iz dneva v dan
naučil kaj novega. Tako, da mi ni bilo težko
nadaljevati s čebelarstvom. Potrebna pa
je tudi ljubezen do teh pridnih in lepih
živalic, ki so bile pri nas kot del družine,«
pravi Bogdan.
Bergočeve čebele so veselo pasejo v
domači Volčji Dragi, v Podsabotinu, Gabrjah, Nemcih in na Ligu. Zato, da je paša
čim bolj raznolika. In tako imajo akacijin,
gozdni, kostanjev in lipov med. Če je
letina dobra, pridelajo od 700 do 800 kg
prvovrstnega medu.
To dokazuje dejstvo, da vsega prodajo

na domu. Imajo stranke, ki že dolga leta
prihajajo in prisegajo na Bergočev med.
Pot je našel tudi v sosednjo Italijo, vse do
Milana.
Pomembno je zaupanje…
»Čebelarim naravi in ljudem prijazno.
Uporabljam ekološka sredstva in zgolj
zdravila, ki jih priporoča stroka,« odgovarja Bogdan na vprašanje, kako se zoperstavlja eni najbolj neprijetnih bolezni čebel
– varoji. »To je težava vseh čebelarjev,
vendar je na prvem mestu zdravje čebel
in uporabnikov medu. In če med pridelovalcem in kupcem velja dana beseda in
zaupanje, je to največ, kar lahko storim.
Kakovost prepozna kupec sam. Mene
nikoli ni strah, kaj bodo pokazale analize
mojih izdelkov.«
Ob medu Bogdan izdeluje še druge izdelke: vosek, propolis, cvetni prah, medeni
liker, medeno vino, različna mila s cvetnim
prahom, propolisom in sivko.

Redno sodeluje na pomembnejših ocenjevanjih in tekmovanjih. Stene tako krasijo
številna priznanja, od zlatih do bronastih,
pokali, pa tudi šampiona so že imeli.
Pri čebelarjenju je znanje velikega pomena. »Potrebnega je veliko vedenja in
znanja. Že pred leti sem pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo – čebelar.
Izobražujem se stalno. Čebelarska zveza
Slovenije redno pripravlja izobraževanja v
sodelovanju z društvi in če je le mogoče,
se jih udeležim.«
Bogdan Bergoč je član Čebelarskih društev Nova Gorica in Šempeter.
»Ko sem s čebelami, pozabim na vse
težave, na vse tisto, kar ni prijetno. Se
popolnoma umirim in se jim posvetim.
So moje prijateljice. Čebele čutijo, kakšne
volje pridemo do njih, in če je vse v
redu, te sprejmejo in naravno sožitje je
neizogibno,« s posebno radostjo v glasu
pripoveduje Bogdan.
Letošnja pomlad je doslej za čebelarstvo prijazna in pričakuje dobro letino.
Razmišlja tudi o povečanju števila panjev
za deset.
In hkrati upa, da bo tudi za njim kdo iz
družine tako čutil do čebel kot on. Vse
kaže, da je svojo ljubezen do čebel že
prenesel na vnuka Matevža in Blaža, ki
nonotu pridno pomagata in že zdaj ob
naklonjenosti do čebelarstva pridobivata
tudi znanje. 
Ingrid Kašca Bucik
Foto: Bogo Rusjan
Občina Renče -Vogrsko
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Frlanova kmetija – hiša domačnosti
Ivo in Danila Bric
Frlanova kmetija je ena najstarejših kmetij na Vogrskem. Priimek Furlan se je na njej pojavil
že davnega leta 1855. Odtlej pa
kmetijska dejavnost pri Frlanovih
ni zamrla in kmetija dandanes sodi
med najbolj aktivne v širšem okolju. Vodita jo Ivo in Danila Bric, ki
svoje znanje in ljubezen do zemlje
in kmetovanja prenašata tudi na
mlajše generacije.
Kmetija ima 12 hektarov intenzivnih obdelovalnih površin, ukvarjajo pa se tudi s
turizmom, ki postaja vse bolj prepoznavna
dejavnost.
Vinogradništvo in vinarstvo
V petih hektarih vinogradov na odličnih
legah pridelujejo tako bele kot rdeče
sorte. Po trgatvi v sodobno opremljeni
kleti nastajajo vina, ki so že dolgo znana
in prepoznana v ožjem okolju, po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Na prvem mestu pa
so barbera, rose in malvazija. Posebnost
hiše je vino iz sušenega grozdja, ki so ga
poimenovali Casanova. Ivo Bric je za svoja
vina prejel številna priznanja in nagrade,
med njimi tudi šampionske nazive.
Sadjarstvo
Kmetija se ukvarja tudi s sadjarstvom.
Pred leti so imeli večinoma breskve, ki
jih je zdaj manj, zato pa so se odločili za
namizno grozdje. Tako so eni redkih, ki
pridelujejo namizno grozdje, kar pomeni,
da potrebno znanje iščejo sami, pri tem
pa tesno sodelujejo tudi s Fakulteto za

agronomijo.
Turistična kmetija
Za turizem so se odločili pred slabim
desetletjem in se pomembno zapisali na
zemljevid turističnih kmetij, ki so prepoznavne v širšem slovenskem prostoru.
Danila, ki je steber te dejavnosti na kmetiji, prisega na domačnost in kakovost:
»Gostom nudimo vse doma pridelano in
vse doma skuhano. Čeprav je marsikdaj
naporno, pa vse to poplača zadovoljstvo
gostov, ki se k nam radi vračajo. Pravijo,
da tudi zato, ker se počutijo, kot bili v
objemu prijetnega doma.«
In pri Frlanovih je res vse doma pridelano.
Razne mesnine iz mesa doma gojenih
prašičev, zelenjava raste v domačem vrtu,
pecivo pa nastaja iz jajčk domačih kokoši.

Piko na i pa dodajo še z občutkom obnovljeni prostori, kjer so ohranili vso stavbno
dediščino stare kmetije.
Brez znanja ni poti naprej
»Znanje je ob ljubezni do zemlje in
kmetovanja temeljno za razvoj kmetije,«
odločno pravi gospodar Ivo. Zato stalno
sodeluje s strokovnimi službami in tudi
pristojno fakulteto. »Znanja ni nikoli dovolj, še posebno ne v sodobnih časih, ko
kmetovanje kot hobi nikakor ne omogoča
preživetja,« še dodaja. Vedoželjnost je
njegova pomembna lastnost, ob tem pa
tudi odločnost ali, kot pravimo, kmečka
klenost, ki ji nič ne pride zares do živega.
Pogled v prihodnost
Frlanovi kmetiji se, kot vse kaže, ni bati za
prihodnost. Ana in Žan sta od malih nog
spoznavala skrivnosti življenja na kmetiji,
se učila in v kri se je zalezlo vse tisto, kar
je kmetijo ohranjalo in gradilo mnoga
desetletja. Žan nabira znanje na Fakulteti
za agronomijo, Ana na gostinsko turistični.
Tako bo v kratkem k hiši prišlo še veliko
novega znanja, kar je garancija za to, da
se bo Frlanova kmetija razvijala še naprej.
Brez predanosti in ljubezni do zemlje, do
trt, sadnega drevja, živali in brez trdega
dela pa seveda ni nič. Vsega tega pa Frlanovim – Bričevim ne manjka. 
Ingrid Kašca Bucik
Foto: Ana Bric
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Kozjereja in sirarstvo na Kmetiji Nunči
Nevo Pregelj
Sirarstvo običajno povezujemo
s planinami, z visokogorjem, s
planšarstvom in podobnim. Vendar pa ga je vse več tudi v dolini.
Eno takih, že dobro uveljavljenih
in poznanih, je tudi v Mohorinih
pri Pregljevih, kjer se ukvarjajo s
kozjerejo in sirarstvom.
Mnogo nazaj je bila to Kmetija pri Nunčevih, po domače. Nevovi stari starši so že
pred drugo svetovno vojno zbirali mleko
po vasi in ga s kočijo vozili v italijansko
Gorico. Po vojni je kmetijstvo pri Nunčevih malce zamrlo. Tako kot večina so
se z vinogradništvom in poljedelstvom
ukvarjali le za svoje potrebe.
Čas je mineval, Nevo je doštudiral in kot
inženir gradbeništva poklicno pot poiskal
v svoji profesiji. Začelo pa se je pred nekaj
manj kot desetimi leti. K hiši je prišlo
nekaj koz, da bi čistile travnik. Zatem pa je
padla odločitev za njihovo rejo.
»Malo sem se naveličal gradbeništva,
na dan je prišla ljubezen do zemlje in
predvsem do živali, kar me je spremljalo
že iz otroštva,« pove Nevo, ki je začel s 50
kozami srnaste pasme.
»Srnaste zato, ker so lepe kot srne.« Zdaj
jih ima 76. Pasejo se prosto, kar za prehrano ni dovolj, zato kosijo še približno 15
hektarov travnikov.

Odločitev za ekološko kozjerejo
Od vsega začetka
je kozjereja pri Pregljevih na ekoloških
osnovah. Pri tem je
najpomembnejša
ustrezna prehrana,
morebitno zdravljenje – vse po strogo
predpisanih ekoloških zapovedih.
V začetku je Nevo
mleko oddajal
drugemu sirarju,
kasneje pa se odločil
za lastno predelavo.
Izdeluje različne vrste sirov, skut, sirnih
namazov in jogurtov.
»Zanimanje za izdelke je veliko. Približno
desetino prodam v domačem okolju,
ostalo pa v ekoloških trgovinah v Ljubljani,
Novi Gorici in Kopru. S kakovostjo smo
si pridobili zaupanje in stalne kupce,«
zadovoljno pove gradbenik kozjerejec in
sirar Nevo, ki v prihodnje načrtuje trop še
povečati na sto koz. Še vedno ostaja tudi v
svojem poklicu, vendar je klic kmetovanja
močan in se mu ne bo odpovedal.
»Živali so vse kaj drugega kot gradbeni
material. Vendar pa je tudi zanje
potrebno veliko znanja in stalnega
izpopolnjevanja.«
Veliko se je naučil sam iz strokovne

literature, povprašal tiste, ki so že imeli izkušnje, obiskoval izobraževanja in nabralo
se je toliko znanja, ki ga je potrebno le še
nadgrajevati in iskati lastne poti.
»Ob znanju pa je treba imeti tudi občutek, saj žival ne zna z besedami povedati,
kaj si želi oziroma kaj je narobe. Tu pomaga le natančno opazovanje in razumevanje narave,« je prepričan Nevo, katerega
izdelke dobro poznajo in cenijo daleč
izven domačih logov.
Kdo ve, kje je skrivnost tega? Morda pa
skrivnosti ni. Je le volja, želja in predanost
delu, za katerega se odločimo. 
Ingrid Kašca Bucik
Foto: Nevo Pregelj
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iz krajevnih skupnosti

Nagradna križanka »mehanika rg«
Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 31. maja 2016 na naslov:
OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«.
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence. Za žrebanje zadostujejo gesla iz slik.
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2 strani

297 x 210 + 5 mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5 mm 250 EUR

dodatka za porezavo

dodatka za porezavo

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani

91 x 64 mm

60 EUR

(Cene so brez DDV.)

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

Članke za objavo v Občinskem listu je
treba poslati na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s
pripisom "Za Občinski list".
• 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 prispevki preveliki (datoteka presega
10 MB), naj se prispevek pošlje v več delih.
• Prosimo, da se držite rokov oddaje
prispevkov (naslednjič do 31. 5. 2016)!

mEHANIKA rg

geslo:

ime in priimek:

odreži in pošlji

V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase.
Cenik reklamnih oglasov:

Navodilo za pošiljanje
prispevkov

o
ni nk
ad ža
gr kri
Na za
n
po
ku

Objava reklamnih oglasov

naslov:

telefon:

Spomladanski kolač
Sestavine za testo:
• 20 dag masla
• 1 liter mleka
• 20 dag sladkorja
• 2 limonini lupinici
• 1 dl olja
• 3 dag soli
• 2 kg moke
• 7 jajc
• 2 vaniljeva sladkorja
• 2 žlici ruma
Najprej pripravimo kvasec in pustimo, da
vzhaja. Preostalo mleko, sladkor, nastrgano
limonino lupinico, margarino, olje in sol
segrevamo in mešamo s kuhinjsko metlico
toliko časa, da se vse sestavine stopijo. Pustimo, da se zmes ohladi, vanjo vmešamo
6 stepenih jajc. V večjo posodo presejemo
preostalo moko, zmešamo z vzhajanim

kvascem, posebej naredimo jamico in
vanjo zlijemo ohlajeno mlečno zmes. S
kuhalnico dobro premešamo, nato ročno
zgnetemo, da dobimo gladko, nekoliko bolj
trdo testo in ga pustimo vzhajati 30 minut.
Testo razdelimo na 3 enake dele. Hlebčke oblikujemo v svaljke enake dolžine. Iz
svaljkov spletemo kito, ki jo sklenemo v
venec. Venec položimo v pomaščen pekač,
ga premažemo z enim stepenim jajcem in
pustimo vzhajati 10 minut. Kolač pečemo
v ogreti pečici 40 minut pri 200 ºC, da lepo
porumeni. Pečen kolač ohladimo in poljubno okrasimo.

Rešitev nagradne križanke
»KMETIJA MOZETIČ « iz prejšnje
številke:

Izmed 12 prispelih rešitev so bili izžrebani:

Vodoravno: MADAGASKAR, UREJEVALKA, ŠAMOT, PAUL, KN, OS, STO, AŽBE, PLIN, TMEZA,
OKOP, NAROK, PAST, I, MP, KA, TA, OZU, KATO,
RADOVNA, KA, EMIRAT, PINELA, TEPKA, ŠE,
ASASINI, BERGAMO, ERIDA, IKONA, OTIATER,
KASAČ, KALAMATA, LOTI, O, RAP, ISIS, GAZA,
AST, JT, SVIT, AEDA, STEZE, EMA, FARAL,
RIBON, E, ENUREZA, NADIMAM, LET, VINA Z,
GATE, GEOGRAFSKIM, POREKLOM, ČA.
Nagradna gesla: KMETIJA, MOZETIČ, VINA Z
GEOGRAFSKIM POREKLOM.

Čestitamo. Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče,

Renata Tischer
Foto: Roland Tischer

Sestavine za sladkorno glazuro:
• 1 beljak
• 25 dag sladkorja v prahu
• 0,2 dl ruma
Beljak z električnim mešalnikom stepemo

Nagrajenci za pravilno
rešitev križanke »Kmetija
Mozetič renče«
1. Viktor Pregelj, Martinuči 17,
Renče
2. Miloš Čotar, Martinuči 1,
Renče
3. Nina Vrabec, Volčja Draga 106,
Volčja Draga

v trd sneg in mu postopoma dodajamo sladkor in rum. Sladkorno glazuro
stepamo toliko časa, da se sneg ob stiku
s testom začne trditi. Za barvno glazuro
uporabimo jedilne barve in jih pripravimo
po navodilih proizvajalca. 

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, T: (05) 338 45 00,
E: info@rence-vogrsko.si
Uredništvo: Alenka Gregorič – glavna in
odgovorna urednica, Jasna Živec, Katarina
Tischer Gregorič, Vesna Pahor, Bogo
Rusjan, Renata Tischer in Katjuša Žigon
Lektoriranje: Jasna Živec
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: IZI print, d. o .o.
Datum izida glasila: 20. april 2016
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Obvestila

AKCIJA ZBIRANJA IN ODSTRANJEVANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
DAN
Občina Kanal
PONEDELJEK

Občina Brda
TOREK

Datum Kraj
16.5.2016 KAL NAD KANALOM
AVČE
DOBLAR
ROČINJ
KANAL
LIG
ANHOVO
DESKLE
PLAVE

17.5.2016 NEBLO
DOBROVO
MEDANA
VIPOLŽE
ŠMARTNO
KOJSKO
HUM
Občina Renče Vogrsko
SREDA
18.5.2016 BRANIK (MONG)
DORNBERK (MONG)
PRVAČINA (MONG)
VOGRSKO
VOLČJA DRAGA
BUKOVICA
RENČE
Občina Miren Kostanjevica
ČETRTEK
19.5.2016 LIPA
TEMNICA
VOJŠČICA
SELA NA KRASU
KOSTANJEVICA
OPATJE SELO
MIREN
OREHOVLJE
BILJE

Lokacija

Od ure: Do ure:

pri trgovini
pri igrišču
pri elektrarni
pri pokopališču
za gasilskim domom
pri trgovini
pri maloprodaji
pri tenis igrišču
na železniški postaji

14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45

pri mostu
zbirni center pod gostilno
pri pokopališču
pri bencinski črpalki
na placu
pri cerkvi
zbirni center

14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45

zbirni center za gostilno
pri železniški postaji
za zadružnim domom
pri zadružnem domu
pri prehodu čez železniško progo
pri dvorani
zbirni center naprej od Goriških

14:30
15:15
16:00
16:45
17:30
18:00
18:30

15:00
15:45
16:30
17:15
17:45
18:15
18:45

na placu
pri cerkvi
pri gostilni
pri avtobusni postaji
na avtobusni
na placu
zbirni center na koncu Mirna
pri vodnjaku
za dvorano

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:15
16:45
17:30
18:00

13:45
14:15
14:45
15:15
16:00
16:30
17:15
17:45
18:30

DAN
Datum Kraj
Občina Nova Gorica
PETEK
20.5.2016 RAVNICA
TRNOVO
LOKVE
ČEPOVAN
LOKOVEC
BANJŠICE
GRGARSKE RAVNE
GRGAR
SOBOTA
21.5.2016 KROMBERK
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
SOLKAN
ROŽNA DOLINA
OZELJAN
ŠEMPAS

Lokacija
pri pokopališču
pri trgovini
pri smučišču
pri trgovini
pri tovarni
pri trgovini
pri krajevni skupnosti
pri trgovini Mercator
pri novih blokih
Gradnikova na sredini (zbirni center)
Ledine
Trubarjeva za vrtcem
med Ogradami
parkirišče pred marketom
pri marketu
pri pošti

Od ure: Do ure:
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
7:30
8:10
9:20
10:00
10:40
11:20
12:10
12:50

14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
8:00
9:10
9:50
10:30
11:10
11:50
12:40
13:20

V AKCIJI ZBIRAMO NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE IZ GOSPODINJSTVA:

barve, laki, črnila, lepila, smole, kiti, detergenti, čistila, kozmetična in
pralna sredstva, topila, razredčila, kisline, baze, fotokemikalije, pesticidi,
biocidi, odpadna zdravila, čistilna, kozmetična in pralna sredstva, baterije
in akumulatorje, onesnaženo embalažo iz lesa, stekla, plastike, papirja
in kovin, radije, tv, računalnike, elektronsko opremo in fluorescentne cevi.
KOMUNALA NOVA GORICA d.d.; MAJ, 2016

OBČANE OBVEŠČAMO, DA JE ODDAJA NEVARNIH ODPADKOV BREZPLAČNA!
JESENI 2016 BO NASLEDNJA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV.

koledar prireditev
PRIREDITEV
Revija pevskih zborov Občine Renče-Vogrsko ob Občinskem prazniku
Dan odprtih vrat v Goriških
opekarnah
Tradicionalna 10. Občinska Škuljada
(velja tudi za Pokal Slovenije)
Luna poje, zemlja pleše tja med
zvezde – skupna prireditev v okviru
medgeneracijskega sodelovanja
Otvoritev razstav
Slavnostna seja Občinskega sveta
Občine Renče-Vogrsko s podelitvijo
Plaket Občine Renče-Vogrsko
Vokalni projekt Ozlinka (koncert
učencev Oddelka za petje ob spremljavi učiteljskega benda)
Jurjevanje – blagoslov konjenikov

DATUM, URA
15. 4. ob 19.00
16. 4. od 10.00 do
15.00

KJE
Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana
Goriške opekarne, Renče

16. 4. ob 10.00

Dvorec Vogrsko

20. 4. ob 18.00

Kulturni dom Bukovica – Velika dvorana, zbirno mesto v
avli občinske uprave
Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

21. 4. ob 17.30

ORGANIZATORJI
Občina Renče-Vogrsko in MePZ Klasje
Bukovica- Volčja Draga
Goriške opekarne, sodelujeta Likovna
sekcija Društva za kulturo, turizem in
razvoj Renče in drugi likovni umetniki
občine ter Društvo za opazovanje ptic
Društvo Škulja
Občina Renče-Vogrsko, vse tri krajevne
skupnosti ter društva upokojencev, vrtci
in šole iz vseh treh krajevnih skupnosti
Likovna sekcija Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče (slike) ter Slavica
Stibilj (cvetlični aranžmaji)
Občina Renče-Vogrsko

21. 4. ob 18.00

Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

22. 4. 20.00

Kulturni dom Bukovica –
Velika dvorana

Šola glasbe in umetnosti Ozlinka

24. 4. ob 12.00

Pred Kulturnim domom
Bukovica

Konjeniško društvo Soča in Kulturno
turistično športno društvo Bukovica-Volčja Draga
Pihalni orkester Vogrsko

Koncert Pihalnega orkestra Vogrsko in 24. 4. ob 18.00
Prvačke pleh muzike
Tradicionalni pohod na Trstelj
27. 4. ob 8.00

Večnamenski prostor pri
POŠ Vogrsko
Start na Placu v Renčah
ko

jo števil
v za nasledn
jo prispevko
lista je
Občinskega

Rok za odda

31. maj 2016

šiljanje
Naslov za po činski
Ob
prispevkov za silo@
gla
list: obcinsko. o.si
rence-vogrsk
s pripisom: Za
Občinski list

Športno društvo Partizan

