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Spoštovani
bralec!

S polno paro v poletje. V čas
počitnic, čas zlatih žitnih polj in
rdečega maka, večerov veselega
regljanja žab.
Doživite ga drugače kot mnogi, ki ga
zamudijo v neskončnih kolonah razgrete
pločevine in v iskanju poletnih sanj. Naj
bo to čas preprostosti, ko lahko izklopimo
računalnik, v roke vzamemo knjigo, ugasnemo televizor in uživamo v naravi pod
zvezdnatim nebom.
Naj vas ponese tja, kjer vam bo lepo.
Nasvidenje jeseni. 
Alenka Gregorič
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Cenjene občanke in
občani!

Pomlad je minila, kot bi trenil; kar
naenkrat je tu junij, ki je bogat družbeni utrip prvega polletja zaznamoval z dogodki, na katere sem kot
župan zelo ponosen.
Eden od dogodkov, ki me vsako leto zelo
razveseli, je tradicionalni slavnostni sprejem najboljših devetošolcev. Letošnjega se
je udeležilo kar osem učencev Osnovne
šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,
ki se ponašajo z najboljšimi ocenami skozi
vseh devet let, hkrati pa tudi z odličnimi
dosežki na različnih športnih, kulturnih,
izobraževalnih in drugih področjih. Za svoje
rezultate so prav gotovo prejeli veliko upravičenih pohval, sam pa sem v pozdravnem

nagovoru poudaril, da je zelo pomembno izbrati prave poklicne smeri, ki bodo
pomembna osnova za nadaljnje življenje.
Vsekakor pa si želim, da bi se nekoč vrnili v
domače okolje in z bogatim pridobljenim
znanjem po svojih najboljših močeh tvorno
prispevali k razvoju naše občine.
Da že sedaj cenimo in spoštujemo naše
mlade občane, smo izkazali tudi ob
praznovanju dneva državnosti; slavnostni
dvig zastave na ploščadi pred Kulturnim
domom Bukovica, ki poteka pod okriljem
Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica, smo
namreč zaupali dijakoma Natanu Šemrlu
in Anastaziji Knez ter učencu Levu Žuncu
iz Bukovice. Pri tej odločitvi nas je vodilo
predvsem dejstvo, da je treba vrednote,
kot so spoštovanje domovine, naših državnih simbolov in ohranjanje slovenstva,
privzgojiti že v mladih letih.
Tudi poleti nas čaka kar precej dela. V teku
so namreč intenzivni dogovori o izgradnji
oskrbovalnega centra na Volčji Dragi;
skrbno pripravljamo programe, ki bodo v
javnem interesu in jih bomo predstavili na
javnih obravnavah. V Renčah pa pričenjamo z izgradnjo Zdravstvenega doma in
hkrati tudi z izgradnjo nove podobe kraja,
kot je bilo krajanom predstavljeno na
predstavitvah revitalizacije starega vaškega
jedra.
Prepričan sem, da se bomo na številnih
dogodkih, ki jih bodo poleti izvedla naša
društva, pogosto srečevali; še posebej pa
vas vabim na poletne dogodke na Lakenessu.
Želim vam lepe in prijetne počitnice. 
Vaš župan
Aleš Bucik
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Dan državnosti v naši občini
Kjer je sonce, tam so rože.
Kjer pa sonca ni, roža ne cveti.
Tam sem jaz doma, kjer je sonce.
Kjer je vrt cvetoč,
tam dom je moj.
Z doživeto zapeto domovinsko pesmijo
nas je MePZ Klasje spomnil, kako lepo
nam je tu, kjer smo doma. Župan Aleš
Bucik je po uvodnem pozdravu poudaril
pomen Dneva državnosti.
V naši občini smo ga počastili s kulturnim
programom in slovesnim dvigom zastave na ploščadi pred Kulturnim domom
v Bukovici. Povezovalka programa Sara
Nemec je napovedala Anjo Kerševan,
ki je na kromatično harmoniko zaigrala
skladbo Valček, Lejlo Keber z recitacijama
Olge Kolenc iz zbirke Pot preobrazbe cikla
Levitev in Kresna noč, Nikito Pečečnik s
plesno koreografijo Ptiček in Neli Saksida z vokalno izvedbo skladbe Zgodba o
prijateljstvu.
Slovesnost je dosegla svoj vrhunec, ko so
predstavniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo VETERAN Nova
Gorica in dvigovalci zastave pristopili k
obelisku.

Letos je čast dvigovanja zastave
pripadala najboljšim
učencem Osnovne šole Lucijana
Bratkoviča Bratuša
Renče, Anastasiji
Knez, Neli Saksida
in Natanu Šemrlu,
učencem, ki so svojim delom, trudom
in zgledom dosegli
posebne in prepoznavne dosežke.
Naša šola, skupaj s
podružnično šolo v Bukovici, ravnateljem
Bogomirom Furlanom in vsemi sodelavci,
je vzgojila in vzgaja odlične učence.
Mladi so naše največje bogastvo. Verjamemo vanje in prepričani smo, da bodo
znali poskrbeti za prihodnost – svojo
našo in prihodnost naše mlade domovine
Slovenije.
Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan.
Zastava drsi po drogu navzgor. Mladenki
in mladenič ponosno dvigujejo slovensko

zastavo.
Veterani kot zasidrani salutirajo dvigu
zastave. Čuti se globoko spoštovanje in
ponos vseh prisotnih.
Da rojak prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak.
Zaploskali smo in ob plapolanju zastave
začutili, da bo naša mlada država Slovenija v varnih rokah. Pravijo, da na mladih
svet stoji. Res je tako. 
Franko Pregelj
Foto: Bogo Rusjan

Svečani sprejem najboljših učencev pri županu
Župan Občine Renče-Vogrsko, Aleš
Bucik, je 16. junija priredil tradicionalni svečani sprejem najboljših
učencev Občine Renče-Vogrsko.

Na predlog Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče so se svečanega
sprejema udeležili učenci, ki so vseh devet
let na več področjih dosegali najboljše rezultate. Vseh osem učencev: Urška Gruntar, Lev Žunec,
Nika Uršič, Lea
Vidić, Blaž Kobal,
Miha Lazić, Maja
Cotič in Nika Mozetič, ki jih poleg
odličnih dosežkov odlikuje tudi
vzorno obnašanje
do sošolcev in
delavcev šole, je
vsa leta dosegalo
bralno značko,
številna zlata, srebrna in bronasta
priznanja iz znanja
na različnih šolskih področjih na

regionalnem in državnem nivoju; tako so
posegli po najboljših uvrstitvah na tekmovanjih iz kemije, fizike, matematike, geografije, zgodovine, biologije, Vesele šole,
iz znanja o sladkorni bolezni, astronomije,
angleščine, italijanščine, in dosegli odlične
športne rezultate tako na državnem kot
mednarodnem področju. Razredničarja
Katja Černe in Samo Nanut sta v več
obrazložitvah izpostavila tudi pohvale za
odlično vodenje po razstavi o Ani Frank na
Osnovni šoli Renče za učence in krajane pod vodstvom mentorice iz Muzeja
novejše zgodovine Ljubljana. Učence sta
na sprejemu spremljala ravnatelj Bogomir
Furlan in Katja Černe.
Župan je najboljšim učencem čestital
za izredne dosežke in jim ob željah za
uspešno nadaljnje izobraževanje podelil
knjigo Odstrta Bukovica. 
Vladka Gal Janeš
Foto: Bogo Rusjan
Občina Renče -Vogrsko
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85 let Pihalnega orkestra Vogrsko
Leto 2017 je za Pihalni orkester
Vogrsko praznično obarvano, saj
praznuje že 85. obletnico delovanja. V počastitev tega jubileja so
godbeniki v sodelovanju z Društvom Mladi Renče-Vogrsko pripravili celodnevni glasbeni festival
– Godbene spletke, ki se je odvijal
v soboto, 3. junija, na Lakenessu.
Dogajanje so popestrili tudi gostje: Prvačka pleh muzika, Goriški
pihalni orkester, Brkinska godba
2000 in Pihalni orkester Salonit
Anhovo.
Festivalni dan je uradno otovorila parada
vseh orkestrov, ki se je vila izpred Dvorca
Vogrsko proti Zadružnemu domu. Skoraj
200 godbenikov in navzoče poslušalce
je nagovoril Radovan Rusjan, podžupan
Občine Renče-Vogrsko. Po tem pozdravu
so godbeniki ubrano in veličastno zaigrali
koračnico Slovenci. Prijetno vzdušje se je
razširilo po vsej občini, saj so gostujoči
orkestri nato zaigrali na različnih lokacijah
po vseh treh krajevnih skupnostih.
Sončen, a vroč dan je bil v marsičem
naklonjen godbenikom. Ti so se kasneje
zbrali na glavnem prizorišču, na Lakenessu na Volčji Dragi. Glasbenim nastopom
po krajevnih skupnostih je namreč sledilo
šest zabavnih in športnih iger, v katerih so
se med seboj pomerile ekipe vseh orkestrov. Smeha res ni manjkalo, niti padcev
in prave borbe za zmago, ki si jo je priigral
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Pihalni orkester Salonit Anhovo.
In že se je popoldan prevesil v večer, ko
je prišel čas uradnih nastopov … Vsak
gostujoči orkester se je občinstvu predstavil s polurnim sproščenim in zabavnim
glasbenim programom. Poslušalci so z
veseljem prisluhnili in godbenike nagradili
z velikimi aplavzi. Z velikim pričakovanjem
so zrli na oder in nestrpno pričakovali
nastop slavljenca – Pihalnega orkestra
Vogrsko. Orkester je za ta festival pripravil
zares zanimiv program. To se je opazilo že
s prihodom godbenikov, saj tokrat na oder
niso prinesli le svojih instrumentov in not,
ampak tudi 99 pisanih balonov. Zakaj?
Celotno dogajanje je bilo obogateno s
pisanimi baloni.

Občinstvo so godbeniki pozdravili z vsem
dobro znano fanfaro Te deum, vsakoletno
temo na Evroviziji, ki ji je sledila evrovizijska zmagovalka iz osemdesetih let, pesem
99 Luftballons. Takoj po tej pesmi je
deset najstarejših članov orkestra dobilo
priložnost, da v nebo spustijo 10 balonov.
Prijetnemu vzdušju je svoj pridih dala tudi
Avsenikova koračnica Slovenski pozdravi.
Sledil je hit skupine The Beatles (Penny
Lane) in nato so zadoneli še ritmi modernejšega ustvarjalca Robbieja Williamsa
v skladbi Let me entertain you. Sceno je
sedaj krasilo še 88 pisanih balonov, saj sta
en balon s skupnimi močmi v nebo spustila najmlajša, komaj enajstletna člana
orkestra.

iz občine

Za konec je orkester poslušalce presenetil
še s koncertno skladbo Absolute crossover. Do izraza so v tej skladbi prišli trije
sestavi orkestra (celotni Pihalni orkester
Vogrsko, pihalni kvintet in poseben plesni
orkester). In nato so trije baloni poleteli
v zrak – tako je ob koncu koncerta sceno
krasilo le 85 pisanih balonov, po en balon
za vsako leto delovanja.
Skozi Godbene spletke nas je do zaključka
večera pripeljal žametni glas povezovalke
programa Nine Klaut.
Veliko ur vaj, dogovarjanja in prostovoljnega dela je bilo vloženega v ta pomemben dan, ki ga je Pihalni orkester Vogrsko
zapisal v svojo zgodovino kot nepozaben
dogodek, poln razigranosti, smeha in
prečudovite glasbe. Veseli smo, da so
Godbene spletke dosegle svoj namen in
združile ljudi, tako otroke kakor tudi odrasle iz različnih krajev.
Ampak s koncertom se še ni vse zaključilo.
Za zabavo in druženje ob prijetni kapljici
in dobri hrani so v večernih urah poskrbeli
skupina Ikebana in trubači Dej še‘n litro.
Pihalni orkester Vogrsko je s tem nastopom zaključil letošnjo sezono in odhaja na
zaslužene počitnice. A nikar se ne bojte,
da bo tišina dolgo trajala. Kaj kmalu se bo
namreč iz Zadružnega doma na Vogrskem
zopet slišalo igranje, saj bodo godbeniki
še pred koncem poletja začeli pridno
vaditi za decembrski slavnostni koncert
ob jubilejni, 85. obletnici. Lepo vabljeni,
da se nam takrat pridružite in prisluhnite
novim melodijam orkestra. 
Tina Saksida
Foto: Klemen Batagelj
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Koncert mladih glasbenikov

Sredi čudovitega sveta glasbene ustvarjalnosti
Društvo KUL-TU-RA Renče je tudi
letos organiziralo koncert mladih glasbenikov iz naše občine.
V Kulturni dvorani v Bukovici so
se konec maja predstavili učenci, ki obiskujejo Glasbeno šolo
Nova Gorica, Poučevanje glasbe
Renče, Šolo glasbe in umetnosti
Ozlinka, Godbeniško šolo Prvačina in Godbeniško šolo Vogrsko. K
sodelovanju pa so bili povabljeni
tudi njihovi vrstniki, ki kar sami ali
ob pomoči znancev in prijateljev
osvajajo čudoviti svet glasbe.
Za simpatično zdravico je poskrbel
harmonikarski duo, ki ga sestavljata Žiga
Mozetič in Tai Žnidarčič, nadaljevali pa
so učenci Glasbene šole Nova Gorica. V
omenjeni šoli, ki bo prihodnje leto praznovala sedemdeseto obletnico delovanja, se izpopolnjuje tudi veliko mladih iz
naše občine. Na koncertu v Bukovici se
nam je predstavil trio kitar z Aleksijem
Drnovščkom, Jakobom Ledinkom Lozejem in Matjažem Cotičem, s posameznimi nastopi pa Manca Osojnik Kerševan,
Anika Stres, Ela Stres, Aurora Kerševan,
Vasja Tošev, Rebeka Stres in Matija Podbersič.
.
Koncert je simpatično popestril dekliški
kvartet, ki ga sestavljajo Tinkara Hladnik
(vokal), Maja Cotič (klavir), Nika Uršič
(kitara) in Lina Lazič (flavta). S posebno
naklonjenostjo in na lastno pobudo so
zaigrale skladbo angleškega pevca Jamesa
Arthurja Say you won‘t let go.
Učenci Poučevanja glasbe Renče so naši
redni sopotniki in udeleženci različnih
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prireditev, tokrat pa so nastopili Eni Zorn,
Jaša in Maj Mozetič, Filip Badalič, Anastasia Damian in Patrik Fabrizio.
Šola glasbe in umetnosti Ozlinka je zasebna glasbena šola, ki ponuja učenje glasbenih inštrumentov in petja. Ozlinka deluje
kar na treh lokacijah, ob kulturnem domu
v Bukovici še v Šempasu in v Novi Gorici.
Z zadovoljstvom smo prisluhnili Matiji
Maitiju in Blažu Murovcu ter bobnarski
kombo skupini z Jakobom Lapajnetom
Melinkom, Martinom Kriglom, Jurijem
Pericem in Borisom Peljhanom.
Učenci Godbeniške šole Vogrsko so za
letošnji nastop pripravili posebej zanimiv
program. Združili so namreč skupne poustvarjalne moči in se, morebiti celo bolj
kot doslej, preizkusili v skupnem igranju.
Prisluhnili smo kvartetu trobil z Miho
Lazićem, Tinetom Vodopivcem, Jakobom
Lojkom Marvinom in Liamom Marcem
Bašo, triu flavt s Hano Lukežič, Mio
Abramič in Hano Berginc, duetu baterij
z Jakobom Beltramom in Galom Saksi-

do, kvartetu trobil z ritem sekcijo z Miho
Lazićem, Tinetom Vodopivcem, Liamom
Marcem Bašo, Nejcem Kovačičem, Jakobom Majem Šajino in Galom Saksido,
kvartetu flavt z Mašo Bizjak, Ajdo Pahor,
Žano Šuligoj in Tino Uršič ter šolskemu
orkestru Godbeniške šole Vogrsko z dirigentom Nejcem Kovačičem.
Učenca Godbeniške šole Prvačina Lina in
Miha Lazić, sicer domačina iz Bukovice,
pa sta s popularnim tangom pričarala prav
posebno vzdušje.
V splošno zadovoljstvo se je koncert
mladih glasbenikov zaključil, kakor se je
začel, s harmoniko in harmonikarskim
orkestrom Nejca Vrtovca.
Lahko torej zapišemo, da se je prireditev
že lepo uveljavila in postaja tradicionalna,
zato si vsi skupaj z gotovostjo lahko rečemo: na snidenje prihodnje leto! 
Društvo KUL-TU-RA Renče
Foto: Bogo Rusjan

iz krajevnih skupnosti

Spoštovane krajanke in krajani.
Spoštovane krajanke in krajani!
Krepko smo zakorakali v tekoče
leto in dočakali vroče, toplo poletje. Lahko se obrnemo že nazaj in
analiziramo, kaj se je v tem obdobju naredilo, ter pogledamo, kaj
nas čaka do konca leta.
Moram reči, da so se pravilne odločitve in dobro delo v minulem obdobju
začele obrestovati. Kot ste že vsi videli,
so se v maju začela dela za novo stavbo
zdravstvenega doma. Dela potekajo po
planu in že kmalu bo vidna oblika bodoče
stavbe. Ob tem se moram zahvaliti domačinom za strpnost, ker so morali kar malo
potrpeti ob sami rušitvi stare stavbe. Tudi
Zdravstveni dom - zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je držal besedo in tako
smo aprila dobili zobozdravnico v Renče.
Upam, da se bo čim več krajanov odločilo
za zobozdravstvene storitve doma, tako
da bo le-ta lahko v novi stavbi delovala
čez cel teden.
V tem obdobju smo po štirih obravnavah
predstavili tudi projekt revitalizacije trga
v Renčah. Območje revitalizacije obsega
prostor med starim mostom do križišča z
Žigoni in Merljaki ter območje do osnovne šole. V projekt so bili vneseni skoraj
vsi predlogi, ki so jih krajani predlagali na
soočenjih. S tem bomo pridobili boljšo
kvaliteto življenja, ugodnejšo prometno
ureditev, nova parkirna mesta ter več
prostora za pešce in novo varno šolsko
pot do šole.
Svet krajevne skupnosti je v tem času
uredil prostor v Kulturni dvorani, saj smo
morali kljub izgubi prostorov naše delo
nadaljevati. Tudi ostala društva so se kar
hitro navadila na nove prostore in v njih

uspešno delujejo. Na pokopališču v stari
vežici potekajo dela za ureditev mini muzeja prve svetovne vojne. Prostor je skoraj
končan, čakamo pa na načrt postavitve
zbirke, da ga lahko dokončamo. Čaka nas
še postavitev uličnih tablic in ogledal, ki
naj bi se zgodila v najkrajšem možnem
času.
V drugi polovici leta pa se kot po navadi
začenjajo večja infrastrukturna dela. Vsako leto se skuša v čim večji meri izboljševati infrastrukturo, urejati odvodnjavanje
in zgraditi ekološke otoke. Zaradi velike
dotrajanosti le-te, so velike potrebe po
obnovi. Zato smo se odločili, da se prvotno uredijo najbolj obremenjene ceste od
vzhoda do zahoda in od severa proti jugu.
Naknadno se bodo urejale vse ostale
ulice. V preteklem letu je občina v našo
krajevno skupnost
vložila za infrastrukturo okrog
120.000,00 €. Ti
so bili porabljeni
za cesto v Merljakih, v Lukežičih,
Renškem Podkraju, Mohorinih in
Žigonih (na Dolinah). Upam le, da
se bo to nadaljevalo tudi letos in
tako bomo lahko
v nekaj letih poskrbeli za osnovno

ureditev ulic.
Dejstvo je, da se vsega na enkrat ne da
narediti. To pa ne pomeni, da se nič ne
dela!
V letošnjem letu pa smo tudi praznovali. V
aprilu in maju smo praznovali 40. obletnico pobratenja s Štarancanom. Ob tej
priložnosti je izšla tudi brošura »Ozrenj
je tiho ječal v bolečini«. Zahvaljujem se
vsem, ki ste kakor koli pomagali pri tem
lepem dogodku. Za nami je tudi Mohorjevo, praznik naše vasi, ki ga praznujemo
v smislu ohranjanja tradicije in kulturne
dediščine naših prednikov, ki so se znali
množično družiti in veseliti ob domačem
prazniku. Z našo udeležbo se tako poklonimo vsem našim prednikom, ki so pred
nami oblikovali življenje na vasi, in s tem
pokažemo pripadnost kraju.
Vabim pa tudi vse krajanke in krajane, ki
bi želeli z novimi idejami obogatiti praznik
ali vsakodnevno življenje na vasi, da se
nam pridružite in postanete aktivni v
naših društvih.
Ob krajevnem prazniku želim vsem
krajankam in krajanom vse lepo in upam,
da ste za dan ali dva pustili svoje delo in
se nam pridružili na praznovanju. Skupaj
smo se imeli lepše. 
Predsednik sveta KS Renče
Borut Zorn
Foto: Neva Pahor
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Štirideset bogatih let pobratenja med Renčami in
Tudi v Renčah, kot že pred mesecem v Štarancanu, smo maja gostili
prireditev, s katero smo obeležili
40. obletnico pobratenja med Občino Štarancan in Krajevno skupnostjo Renče. Domačini in gostje iz
pobratenega kraja so do zadnjega
kotička napolnili renško kulturno
dvorano, slovesnost pa sta uspešno povezovali in vodili Kristina
Mihelj in Vesna Pahor.
Aleš Bucik, župan Občine Renče-Vogrsko,
Diego Moretti, deželni svetnik Furlanije
– Julijske krajine, Riccardo Marchesan,
župan Štarancana, in Borut Zorn, predsednik KS Renče, so v slavnostnih nagovorih izpostavili pomen pobratenja v luči
novejših pozitivnih, a tudi zaskrbljujočih
dogodkov, kot so terorizem, obnavljanje
mej in netenje sovraštva med ljudmi.
Podčrtali so daljnovidnost snovalcev pobratenja, ki so zasnovali pot prijateljstva,
sodelovanja in miru, torej vrednot, ki jih
moramo nenehno utrjevati in prenašati
na mlade!
V štiridesetih letih so se med krajema
odvijale številne aktivnosti in uresničile
mnoge pobude, ki so zbližale prebivalce in
institucije. Borčevske organizacije, krvodajalci in Rdeči križ, upokojenci, kulturna in
športna društva ter zlasti šole si prizadevajo za trajno sodelovanje s sorodnimi
organizacijami v obeh krajih. »Pobratenje
se zdi kakor zaveza, da otroke pripravimo

Družina Mozetič, pobita in sežgana v domači hiši v Ozrenju 20.
maja 1944: oče Jožef, mama Angela in hčerka Angela
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na odgovorne izbire za svet, ki ga bodo
nekoč živeli in ustvarjali tudi brez nas,« je
v svojem govoru poudaril Borut Zorn.
Kulturni spored je bil pester in vsebinsko
bogat. Na začetku se nam je predstavil
zbor mladih pevcev in pevk Audite Nova
iz Štarancana, ki je pod vodstvom mlade
zborovodje Piere Quargnal dokazal
izjemno umetniško moč in prepričljivo
interpretacijo.
Da bi razumeli pomen izbire pobratenja
obeh krajev, moramo seči v preteklost, v
dneve, ko je v naših krajih divjala druga
svetovna vojna in so ljudje trpeli ne le
pomanjkanje, ampak tudi okupatorjevo
ustrahovanje, ponižanja in krivice. Prav v
tem času so nastala velika dejanja poguma in prijateljstva preprostih ljudi, ko so
se slovenski in italijanski partizani z ramo
ob rami borili za boljši jutri, za svobodo

in pravičnejši svet. Na prireditvi so učenci
zaključnih razredov renške osnovne šole
pod mentorstvom Branke Arčon Pregelj
brali odlomke besedila Radivoja Pahorja
Ozrenj je tiho ječal v bolečini, ki jo je v
italijanščino imenitno prevedel Igor Pahor. Anže Arčon, Sara Nemec, Lina Lazić
in Rok Merlak so ob občuteni spremljavi
harmonike Boruta Kalina prikazali odlomke tragedije, ki se je odvijala v Ozrenju 20.
maja 1944, torej natanko pred 73 leti. V
hiši Rudolfa Baše je bila nameščena garibaldinska karavla za povezavo italijanskih
enot z devetim korpusom. V hiši pri družini Mozetič je okrožna gospodarska komisija gradila nov bunker. Napad nemških
enot v zgodnjih jutranjih urah je bil silovit
in brezobziren. Pobili so borce italijanske
karavle, med njimi tudi slovenskega partizana iz Gradišča nad Prvačino, umorili so
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Štarancanom
tudi člane družine Mozetič: očeta Jožefa,
mater Angelo in hčerko Angelo ter jih
skupaj s hišo zažgali. Po Renčah so tiste
dni aretirali veliko domačinov, predvsem
deklet, ki so jih odpeljali v goriške zapore,
od tam pa večino v koncentracijska taborišča. »Besede so nežne in boleče, hkrati
pa izpolnjene z občutenim priklicem
znanih prizorov, ki skozi lepoto pesniške
upodobitve postanejo nesmrtni,« je v
uvodu publikacije zapisala profesorica
Ornella Tabani. Predstavitev je zaokrožila znamenita borbena pesem »O bella
ciao«, ki smo jo ob spremljavi harmonike
v italijanskem izvirniku in slovenskem prevodu zapeli vsi udeleženci prireditve. Tudi
tako smo pokazali, kako nas je ozrenjska
tragedija ganila in hkrati povezala v skupni
želji po svetu brez vojn in sovraštva.
Avtor besedila Radivoj Pahor je opisal,
kako se je rodila zamisel o dvojezični
publikaciji. V kratkem nagovoru je spomnil na obletnico postavitve spominske
plošče v Ozrenju, ki jo je leta 1975 odkril
prvi renški partizan Ivan Furlan-Pater, po
domače Nine Baron. Avtor besedila se je
zahvalil Miranu Furlanu, sinu pokojnega
Ivana, pričam tragedije v Ozrenju oz.
njihovim sorodnikom Berti Mozetič, ženi
pokojnega Franca in njunima hčerkama
Severini Grozdanič, hčerki pokojne Marice Mozetič, por. Martinuč, Zvonki Durcik,
nečakinji padlega Zvonimirja Sakside,
ter Selmi Mozetič in Edvardu Baši, ki
se zaradi bolezni prireditve nista mogla
udeležiti. Zahvalil se je tudi Sonji Božič,
mami pokojnega prevajalca objavljenega
teksta Igorja Pahorja ter vsem, ki so prispevali fotografije: (Zveza borcev Renče,
Vojko Gatnik, Bojana Mozetič Francky,
Berta Mozetič, Neva Pahor, Bogo Rusjan).
Izpostavil je še skupino v sestavi: Riccardo
Machesan, Neva Pahor, Sara Paronitti,
Ornella Tabani, ki je sodelovala pri nastajanju brošure. Posebno zahvalo je Pahor
namenil mladim izvajalcem predstavitve
publikacije in njihovi mentorici ter obema
občinama in krajevni skupnosti, ki so
omogočili izid lične knjižice. Publikacija je
namenjena poglabljanju vedenja o naši
pretekli zgodovini z željo, da bi našla pot
zlasti k mladim.
Pomemben del dogajanja je bila tudi
podelitev priznanja učiteljem in učencem
Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. Priznanje so izročili ravnatelju
renške šole Bogomirju Furlanu in predstavnikoma učencev. Šoli obeh krajev že
vrsto let tvorno sodelujeta in prav nekaj

dni pred slovesnostjo
so Renče obiskali
učenci nižjih razredov
osnovne šole iz Štarancana. Z renškimi
vrstniki so si ogledali
jezero ob Goriških
opekarnah, njegove
naravne danosti in del
industrijskega obrata.
Skupaj so izvedli imeniten kulturni spored
in ustvarjali mozaike.
Župan Riccardo Marchesan je v spomin
na obnovljene vezi
prijateljstva in sodelovanja predsedniku KS
Renče, Borutu Zornu,
podaril keramično
tablico z vtisnjeno
veduto obeh krajev.
Natisnjen simbol
predstavlja tudi okvir
internetne strani, ki
sta jo skupaj oblikovali obe skupnosti in
se zavezali, da bosta
vanjo vnašali vse pomembnejše dogodke
in skupne projekte. Internetna stran je
dvojezična in imeniten primer zglednega
sodelovanja med krajema. Za vse, ki boste
želeli izvedeti kaj več o pobratenju, navajamo internetni naslov: www.rencestaranzano.eu.
Podpis listine z obnovitvijo zaobljube o
nadaljnjem tesnem sodelovanju nikakor ni
le simbolično dejanje, ampak je pred-

vsem dogovor o plodnem in ustvarjalnem
uresničevanju zamisli snovalcev pobratenja z dodajanjem novih vsebin, skladnih
s potrebami ljudi in okolja sredi pisane
palete priložnosti, ki jih prinašata nov čas
in družbeni razvoj. 
Neva Pahor
Foto: Bogo Rusjan
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Mohorjevo 2017 v Renčah

Tudi letošnje Mohorjevo je ostalo zvesto bogati ponudbi dogodkov in prireditev.

Za slovesen začetek so poskrbeli
člani etnološke sekcije Društva za
kulturo, turizem in razvoj Renče, ki
so pripravili predstavitev zemljevida ledinskih imen, o katerem
pišemo v nadaljevanju. Dodajmo,
da so reški športniki v petkovem
popoldnevu oz. večeru odigrali
tudi turnir v košarki in nogometu.
V sobotem jutru so se izkazali kolesarji, ki so
jurišali na Trstelj. Tretji kolesarski podvig so
ljudje ob poti pospremili z vzkliki in aplavzi,
kar je kolesarjem dajalo novo moč in zagon.
Prvi se je na vrh povzpel Erik Kodermac,
med kolesarkami pa Beti Mikuž. Tudi ostali,
bilo jih je okrog dvajset, so dosegli cilj in
na strmem vzponu dokazali, da so dobro
pripravljeni.
Vsakoletno praznovanje v Renčah prinaša
vedno nekaj novega, nekaj drugačnega.
Letos smo se ustavili v naših vrtovih, v
tistem delu vsakdanjosti, ki nam prinaša
vsakodnevno zadovoljstvo, da smo zelenja-
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vo pridelali doma, sami in da je to resnično
edina neoporečna hrana, ki ji verjamemo.
Letos so bučke nosile primat in prav vsaka
stojnica je ponujala nekaj jedi iz bučk:
polpete, zakisane, pohane, kot marmelada
in sila okusni pohani cvetovi bučk. Prav
gotovo je bilo še nekaj skrivnosti na pultih,
toda prav vse nismo mogli okusiti. Bilo je
omamno dišeče ob Vipavi, kajti nekateri
so svoje kulinarične spretnosti pokazali
»na licu mesta«. Tiste palačinke »na šubli«
so bile omamno dišeče in dobre, tako kot
desetine ftalj na pultih. Letos ni ostal nihče
lačen; tudi tisti, ki se radi sladkajo, so dobili
najrazličnejše pecivo na stojnici KO Rdečega
križa. Za kruh, pečen v peči, pa je bilo povpraševanje veliko, tako da bi ga lahko oddali
trikrat toliko in več, kot so ga ponujali. Karitas je lično predstavil različne dobrodelne
akcije, ki blažijo težave najrevnejših.
Gasilci so v »živo« prikazali nekatere spretnosti reševanje in na prijazen način vabili v
svoje vrste prostovoljce. Nekateri otroci so
prijeli tudi gasilske čelade.
Upokojenci so predstavili klekljanje in
izdelovanje voščilnic. Jelka – profesorica kle-

kljanja in Marlena - dobra učenka, sta predstavili čudovite izdelke, ki modno krasijo
posebne obleke in nakit. Lepo je, da smo to
izredno lepo ustvarjanje ohranili in prenesli
na mlajše rodove, saj so med klekljarcami
tudi mlajše deklice.
Izredno bogata je bila tudi stojnica Društva
KUL-TU-RA Renče, ki je predstavila Zemljevid ledinskih imen. To je najnoveša pridobitev Renč pri ohranjanju kulturne dediščine,
poleg že izdanih knjig o narečju, o Aleksandrinkah, o pobratenju s Štarancanom
(dvojezična izdaja) in o prvi omembi Renč.
Vse to je bogastvo naše kulturne dediščine,
ki bogati naše življenje s spoznanjem, da
ohranjamo vse tisto, kar nam je v ponos.
Otroci so se pred mlinom lahko preizkusili
v slikanju pod budnim očesom domačih
likovnih ustvarjalk. Z veseljem pridodajmo,
da so vaško prireditev tudi letos obiskali prijatelji pobratene občine Štarancan, ki so se
sproščeno pogovarjali s številnimi prijatelji
in znanci iz Renč.
Ko so po Vipavi priveslali nadobudni rečni
mornarji od Arčonov do starega renškega
mosta (z doma izdelanimi plovili!), smo do-
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živeli pravi vrhunec dogajanja. V vročem poletnem popoldnevu je spust po reki s splavi,
čolni in kajaki, zares prijetna osvežitev, ki
vsakič izzove veselje in odobravanje.
V večernih urah se je dogajanje preselilo v
Športni park, kjer so obiskovalci lahko zaplesali ob zvokih ansambla N‘eks.

Predstavitev ledinskih imen
v krajevni skupnosti Renče
Na predvečer Mohorjevega je Društvo za
kulturo, turizem in razvoj Renče predstavilo nov dosežek etnološke sekcije. O
pomenu najnovejšega projekta je spregovorila Vesna Pahor predsednica društva
KUL-TU-RA, občinstvo pa je pozdravil tudi
Radovan Rusjan, podžupan naše občine.
Zemljevid, ki vsebuje več kot dvesto do
sedaj neevidentiranih imen, so avtorji
predstavili v Kulturni dvorani v Renčah.
Na stenah je sekcija domačih ljubiteljskih
slikark postavila slike iz mednarodnega
ekstempora, sproščenemu vzdušju pa je
svoje dodal tudi mladi harmonikar, pred

kratkim ponovno nagrajeni Žiga Mozetič.
Prireditev je spretno vodila imenitna Tina
Kofol. Pogovor, ki je tekel med njo in Miranom Pahorjem, Dušanom Martinučem
(od Ernesta) in Katjušo Žigon, so prisotni
večkrat pozdravili z aplavzom, prav nihče
pa ni odšel brez novega, z ledinskimi imeni
izpolnjenega zemljevida KS Renče.
Pri vztrajnem zbiranju imen njiv, travnikov in gozda, zlasti tistih, ki do sedaj niso
bila omenjena na geografskih kartah, je
sodelovalo veliko krajanov iz vseh renških
zaselkov in iz Oševljeka. Za požrtvovalno
delo se jim je iskreno zahvalila predsednica društva. Po njenih besedah »pohvalo
zaslužijo tudi šolarji in njihova mentorica
Anka Lipicer, pa tudi starši in stari starši.«
Posebej se je zahvalila »vsem, ki so tehnično izpeljali zahteven projekt ter krajevni
skupnosti in občini, ki sta nas denarno
podprla.«
Skupini zanesenjakov, ki jih je vodil Miran
Pahor, se je zdelo prav, da bi zbrane podatke objavili in jih s tem iztrgali pozabi.
Ledinska imena so umestili na letalski posnetek Renč, s čimer so omogočili nazoren
prikaz dragocenega izročila
minulih rodov. K
omenjenemu cilju
gotovo prispeva
tudi zapis, ki so ga
zbiratelji skušali
čim bolj približati
domačemu (narečnemu) govoru.
Med pogovorom smo slišali
zanimive zgodbe
o navezanosti ljudi
na svojo zemljo
in prizadevanjih

za ohranitev osnovnih pogojev preživetja.
Podana je bila tudi pobuda o postavitvi
večje informacijske table z zemljevidom
zbranih ledinskih imen na ustrezno mesto
v središču vasi, udeleženci pa so sprožili še
več zanimivih in upoštevanja vrednih idej.
Zgibanko z zemljevidom ledinskih imen
bo mogoče dobiti v prostorih krajevne
skupnosti ob uradnih urah vsak ponedeljek
zvečer ali pri predsednici društva KUL-TU-RA, bo pa dostopna tudi na vseh vaških
prireditvah v prihodnje.

Krajevna skupnost Renče
je podelila priznanje
Nevi Pahor
Petkovo srečanje, ki je bilo ob drugih,
predvsem športnih dogodkih, nekakšen
uvod v Mohorjevo 2017, je obogatil tudi
Borut Zorn, predsednik Sveta Krajevne
skupnosti Renče. V priložnostnem nagovoru se je dotaknil aktualnih vprašanj
razvoja našega kraja, pri čemer se je
posebej zaustavil pri gradnji zdravstvenega doma in drugih dosežkih, uspehih
in težavah zadnjih let. Iz njegovih besed
je bilo mogoče razbrati zavzetost za naš
kraj, optimističen pogled v prihodnost in
perspektivo v skupnih razvojnih programih naše občine.
Prisotnim je sporočil tudi odločitev
Sveta KS Renče o letošnjem prejemniku
priznanja Krajevne skupnosti. Priznanje so
dodelili Nevi Pahor za njeno dolgoletno
požrtvovalno delo na kulturnem področju
v našem kraju.
Društvo KUL-TU-RA Renče
Foto: Matjaž Bizjak
Občina Renče -Vogrsko
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Srečanje starejših Renčanov v tednu
Rdečega križa
V nedeljo, 14. maja, je Krajevni odbor Rdečega križa Renče organiziral
že tradicionalno, vsakoletno srečanje
za krajane, starejše od 70 let.
Že pred 17. uro je bilo v domači kulturni
dvorani pestro in živahno. Povabljeni so
se zbirali in kramljali, za prijetno vzdušje
pa je poskrbel mlad, nadobuden harmonikar Maks Martinuč, ki mu domačini
vedno radi prisluhnemo.
Zbrane sta v nadaljevanju pozdravila in
nagovorila Rožica Žvanut, predsednica
Krajevnega odbora Rdečega križa Renče,
ter bivši predsednik in še vedno aktiven
član Območnega združenja Rdečega
križa Nova Gorica, Dušan Ambrožič.
Predsednik Krajevne skupnosti Renče,
Borut Zorn, in podžupan Občine Renče-Vogrsko, Radovan Rusjan, sta predstavila trenutno najaktualnejši projekt, ki

zadeva Renčane. Ta bo domačinom prinesel dobrodošle
spremembe: nov
objekt in prenovo
središča Renč. V
novem objektu
bodo poleg ambulant in lekarne
tudi prostori za
krajevno skupnost
in društvo upokojencev.
V kulturnem
programu, ki ga
je povezovala
Mija Lipušček, je
sledila predstavi-

tev igralske skupine »Rus‘ga križa Renče«.
Z veseloigro so nastopile Kristina Fajt,
Neva Krpan, Silva Lasič, Miranda Nardin,
Miloša Stegovec in Marija Zorn. Veseloigra je plod Radivoja Pahorja, domačega
literata, ki nam je v verzih zelo doživeto
orisal Vaške opravljivke.
Dogajanje na odru je popestrila renška
narodna noša, ki sta nam jo predstavila
Florida in Branko Petelin.
Zvečer smo se zadovoljni razšli, v želji, da
se tudi prihodnje leto spet srečamo v čim
večjem številu. 
Tekst in foto: Alenka Vodopivec

				

Nekaj o delu DU Renče
Društvo upokojencev iz Renč je
zelo aktivno v vseh pogledih, saj
zgledno sodeluje s Krajevno skupnostjo Renče, z Osnovno šolo in z
društvom KUL-TU-RA Renče. Tudi
sodelovanje z Regionalnim združenjem upokojencev je intenzivno,
saj sodelujemo pri vseh akcijah, ki

jih organizirajo. Bili smo prisotni v
Ajdovščini na srečanju prostovoljcev in na športnih igrah v Kanalu,
kjer pa nismo ostali brez trofej:
moška ekipa balinarjev je osvojila
drugo mesto in ribiči so bili četrti.
Sodelovali smo tudi v tekmovanju
pikada in reševanju križank.

To so le drobci iz delovanja društva, ki
kjub prostorski stiski in gostovanju v prostorih Marusa deluje aktivno in uspešno
pri vseh akcijah v kraju in širše. Dežuramo
vsak torek od 9. do 11. ure. Sestajamo se
najmanj enkrat mesečno in po potrebi.
Ponosni smo tudi na uspešni program
Starejši za starejše. Vse se zmore, če je le
želja in volja! 
Katjuša Žigon
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Renški upokojenci v prekmurju
Orhideje so postale cvetje vsake
slovenske hiše. Prikradle so se v
naš vsakdan s svojo lepoto, nenavadnostjo in enostavno oskrbo.
Cvetijo dvakrat letno in vlaga je
najvažnejše okolje njihove hvaležnosti, da nas s svojo lepoto razveseljujejo in krasijo naša okna.
Ker vse zgornje zagotovo drži, smo naš
izlet v začetku maja na vzhod Slovenije
začeli prav v TROPSKEM VRTU v Dobrovniku, kjer vsak dan zacveti na tisoče orhidej,
ki jih prodajajo po vsej Sloveniji in tudi
tujini. Nekaj smo jih tudi nakupili in napolnili dušo z nenavadno lepoto tropskega
rastlinja. Zgodba o pravi ideji in uspehu je
vidna na vsakem koraku.
Pot smo nadaljevali v Bugojino, kjer smo
si ogledali PLEČNIKOVO CERKEV Gospodovega vnebohoda. To je eno izmed izrednih
Plečnikovih sakralnih objektov, ki s svojo
nenavadnostjo vzbuja radovednost in
občudovanje arhitektov in vseh obiskovalcev.
V Prekmurju je tudi največji slovenski
pridelovalec paradižnika. Ker gojenje te
kulture zahteva posebne postopke in
varno okolje, smo LUŠT občudovali samo

od zunaj.
VINARIUM v Lendavi je veličasten razgledni stop na Lendavske gorica, na madžarsko polje, na hrvaške planjave in avstrijsko
gričevje. Prav na »kljunu kokoške« se
veličastno dviga in ponuja zanimiv razgled
številnim obiskovalcem, ki zelo radi obiščejo to zanimivost. In spet je to zgodba o

dobri ideji za promocijo turizma, ki smo jo
doživeli v vsej svoji zanimivosti.
Potepanje smo zaključili s poznim kosilom
in vračanje domov posladkali še s trojanskimi krofi. 
Katjuša Žigon
Foto: Arhiv DU Renče

Ribiški piknik
Upokojenci iz Renč smo začeli
poletno sezono z ribiškim piknikom
na morju. V Izoli smo se vkrcali na
barko in se popeljali po Piranskem
zalivu, po mesečevem zalivu v
piranskem flisu, vrgli sidro in se dobro razpoloženi pripravili na ribjo
pojedino.
Nekateri so se tudi okopali v že prijetno
toplem morju. Ko smo se vrnili v Izolo,
smo se popeljali s turističnim vlakcem do
hotela Delfin, kjer smo se sprehodili po
slikoviti in lepo urejeni marini, poklepetali
na klopcah v urejenem hotelskem parku,
nekateri so se okopali v morju, drugi pa
hotelskem bazenu. Bilo je umirjeno in
sproščujoče. Vsekakor bomo kopanje v
Izoli ponovili, ker nam je vedno lepo. 
Katjuša Žigon
Foto: Arhiv DU Renče
Občina Renče -Vogrsko

13

iz krajevnih skupnosti

Spomladanski koncert Godbeniške
šole Vogrsko
Godbeniška šola Vogrsko vsako
leto za svoje učence priredi številne nastope, ki jih razporedi čez
celo šolsko leto. Dva nastopa sta
za učence nižjih razredov, dva pa
za učence višjih razredov. Mladim
godbenikom pa lahko prisluhnemo
tudi na koncertih. Zadnji, spomladanski koncert je Godbeniška šola
Vogrsko priredila 9. maja v Kulturnem domu Bukovica, kjer je nastopil tudi Šolski orkester Vogrsko.
Bolj kot se bliža konec šolskega leta, bolj
se otroci trudijo pokazati svoj napredek in
količino znanja, ki so ga s trudom, vajami,
vztrajnostjo in tudi z veseljem in dobro
voljo pridobivali tekom šolskega leta.
Veseli in ponosni so, če lahko nastopajo,
kajti to je potrditev za uspešno delo.
Na spomladanskem koncertu so se učenci
predstavili v 15 točkah. Že takoj na začet-

Otroci, stari nad 9 let ….
….. Mladostniki …..
…. ki imate veselje do glasbe…
…..pridite in se po notnem črtovju
povzpnite v svet glasbe …

ku sta nam Jakob Beltram in Gal Saksida
s svojim energičnim nastopom na tolkalih
pognala kri po žilah in privabila nasmeh
na obraz. Danes otroci bogatijo starševski
vsakdan, v preteklosti pa so živeli ljudje,
ki so s svojo glasbeno zapuščino
obogatili celotno
ŠOLSKI PIHALNI
človeštvo. Eden
od teh je vsekaORKESTER VOGRSKO VABI
kor W. A. Mozart,
KOGA? Otroke in mladostnike, ki že igrajo kakšen
čigar skladbo z
instrument.
naslovom PapaZAKAJ? Da bi pridobili nove glasbene izkušnje, jih
genovi zvončki
delili z glasbenimi prijatelji in skupaj nastopali.
je zaigrala Mia
KDAJ SO VAJE? Vaje so enkrat tedensko. Z vajami
Abramič na
pričnemo v septembru 2017.
KJE VADIMO? V Zadružnem domu na Vogrskem.
flavti. Naslednji
sta nastopili Lien
Komac in Zoja
INFORMACIJE:
Izabela Marc
 http://www.godbeniskasolavogrsko.si/
na klarinetu in
 040 756 664 (Nejc Kovačič)
saksofonu ter
izvedli skladbici
Veseli bomo, če se nam boste pridružili.
francoskih sklaPihalni orkester Vogrsko
dateljev. Tudi v
Godbeniška Šola Vogrsko
točki, ki je sledila,
se nismo uspeli
izogniti francoskemu pridihu,
kajti Maša Bizjak
nam je na flavti
zaigrala francoski
ples z naslovom
Menuet.
Maj je mesec,
ko se narava že
dodobra zbudi
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iz zimskega spanja in ljudje postanemo
malce zasanjani. V tak občutek nas je na
nastopu s klarinetom popeljala tudi Gaja
Ostanek, ko nam je zaigrala pesem Romance. Po umirjeni točki na klarinetu nas
je ponovno na noge dvignil Gal Saksida
na ksilofonu. Trio flavt, ki so ga sestavljale Lucija Pavlin, Hana Berginc in Hana
Lukežič, nas je nato s skladbo Ritornello
odpeljal v čas baroka, za katerega je bil
značilen blišč v vseh oblikah umetnosti.
Kot deseta po vrsti je nastopila Tina Čulo
na saksofonu in nam zaigrala skladbo
Kansax City. Sledila je učenka 6. razreda
klarineta Karin Uršič s skladbo Sérieux et
comique. Nato je sledil nastop treh članov
Šolskega orkestra, ki so bili letos zelo
uspešni in tudi nagrajeni na mednarodnem tekmovanju Svirel. Najprej je Liam
Marc Baša na baritonski tubi nastopil
s skladbo Euphonica. Sledili sta točki Jakoba Maja Šajine na tolkalih in Elizabete
Šajina, ki se je na kontrabasu predstavila s
skladbo Contredance.
Nastop je zaključil Šolski orkester Vogrsko
pod vodstvom dirigenta Nejca Kovačiča z
vsem znano skladbo Let it be.
Šolsko leto se počasi zaključuje, na vrata
pa že počasi trka naslednje, zato vabimo
vse zainteresirane in glasbe željne, da se
nam v naslednjem šolskem letu pridružijo
in začnejo svojo glasbeno pot v Godbeniški šoli Vogrsko ali v šolskem orkestru. 
Tekst in foto: Adriana Ušaj
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Zaključek šolskega leta
Junij nas je bogato obdaril s sončnimi, vročimi dnevi. A vroče ni bilo
le ozračje, ampak tudi vzdušje v
Godbeniški šoli Vogrsko. Učenci
so se vneto pripravljali in potem
tudi uspešno opravili zaključne
izpite. Z nestrpnostjo so pričakovali
dan, ko bodo v roke prejeli priznanja za osvojeno znanje.
V torek, 20. junija, ob 18. uri se je atrij Podružnične šole Vogrsko spremenil v pravo
glasbeno prizorišče. Godbeniki so namreč
staršem, sorodnikom in vsem, ki so prišli
na ta zaključni koncert, pripravili program z zanimivimi komornimi zasedbami.
Učenci, od najmlajših pa do najstarejših,
so poslušalce navdušili s svojimi skladbami. Mladostni žar, obogaten z glasbenim
znanjem, je nastopajoče zazibal v ritmu
dunajskega valčka, veselih slovenskih
melodij in vse poživil s pravo »rusko
mineštro«. Za poletno vzdušje je poskrbel
tudi Šolski orkester Vogrsko s skladbama
Viva la vida in Pirates of the Caribbean.
Glasbenim točkam je sledila še uradna
podelitev priznanj in ohladitev z odličnim
sladoledom.
Kljub temu, da se bodo šolska vrata za
nekaj časa zaprla, pa v godbeniški šoli že
načrtujemo delo v prihodnjem šolskem
letu. Veseli bomo vseh novih učencev, ki
se bodo vpisali v našo godbeniško šolo.
Otroci, stari nad 7 let, ste lepo vabljeni,
da se nam pridružite! Septembra pa
lahko v vrste šolskega orkestra sedete tudi
drugi otroci in mladostniki, in sicer tisti,
ki že igrate kakšen instrument. Izkoristite
to priložnost in zakorakajte novim izzivom
naproti. Teh tudi v prihodnjem šolskem
letu zagotovo ne bo manjkalo. Naj vas
samo spomnimo, da bomo letos izvedli
2. pevski festival Pojmo (z)godbo. Znova
bomo prisluhnili mladim pevskim talentom, ki se bodo na odru predstavili ob
spremljavi šolskega orkestra. Zakaj bi torej
ne izkoristili priložnosti za glasbeno izobraževanje in druženje, ki se vam ponuja
tako blizu, tako rekoč na dlani? 
Tekst in foto: Valentina
Gregorič Saksida
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Upokojenci z Vogrskega na izletu po poteh
Rimljanov od Ptuja do varaždinskih Toplic

V petek, 16. junija, smo se člani
Društva upokojencev Vogrsko
podali na zelo zanimiv in poučen
izlet. Udeležilo se ga je kar 49
članov.
Pot nas je vodila mimo Ljubljane in Celja
do Ptuja, kjer smo si ogledali rimske
ostanke našega najstarejšega mesta.
Nekdaj največje rimsko mesto na slovenskih tleh je ohranilo kar nekaj zanimivih
spomenikov iz tega časa. Na sprehodu
skozi mesto smo obiskali tudi stolnico
svetega Jurija, si ogledali sramotilni
steber, mestno hišo in druge znamenitosti
starega mestnega jedra. Ker Ptuj slovi po
eni od najlepših in najstarejših vinskih
kleti, smo ob sprehodu skozi njene podzemne hodnike prisluhnili zgodbi o vinu
in naš ogled mesta zaključili z degustacijo
ptujskih vin.
Sledil je ogled Varaždinskih Toplic na
Hrvaškem, ki se ponašajo z izjemnim
arheološkim najdiščem – starimi rimskimi
termami, v katerih so se zdravili že vojaki
rimskih legij. Tu termalna voda izvira iz
globine 1800 m. Poleg podobnih term
v Angliji so te najbolje ohranjen tovrstni
objekt iz obdobja Rima na svetu. Zdra16
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vilno vodo, ki izvira s temperaturo 58° C,
uporabljajo za zdravstvene namene v
varaždinskih termah, kjer je zaposlenih
kar 700 ljudi iz bližnje in daljne okolice.
V popoldanskih urah smo pot nadaljevali proti Varaždinu, ki velja za najlepše
baročno mesto na Hrvaškem. Imenujejo
ga tudi mesto angelov, kar smo spoznali
ob ogledu mesta, ki je bilo nekaj časa tudi
prestolnica Hrvaške. To je mesto baroka,
mladih ljudi, glasbe, cvetja in koles. Ogledali smo si tudi izjemno urejeno mestno
pokopališče, ki velja za najlepše pokopališče na Hrvaškem. Igro svetlobe in senc so
ustvarili z umetelno obrezanim drevjem,
med katerim so najštevilnejše ciprese.
To ni samo počivališče umrlih, ampak je
izjemen primer
parkovne arhitekture in galerija
na prostem, saj
so premožne
družine zadnja
počivališča
svojih družinskih
članov krasile s
kipi najvidnejših
umetnikov, med
katerimi so tudi
slovenski kiparji.

Po varaždinskih Termah in Varaždinu nas
je spremljal lokalni vodič, ki nas je zasul z
ogromno podatki in zanimivimi zgodbami
iz preteklosti.
Da pa smo podobo hrvaškega Zagorja
spoznali tudi skozi kulinariko, smo naš
obisk zaključili s poznim kosilom v restavraciji v centru mesta. Seveda smo s seboj
popeljali tudi naš vaški band Flaškon, ki
nam je z nekaj vižami popestril uživanje
ob hrani. Bandu je s harmoniko priskočila
na pomoč tudi vodička Zdenka, ki nas je
že večkrat vodila po naših izletih. 
Mirjam Šušmelj
Foto: Zvonko Zorn
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Letni občni zbor članov Društva upokojencev
Vogrsko
podal predsednik društva Vladimir Marc.
Finančno poročilo je podala Neva Bizjak,
ki ima na skrbi finančne zadeve društva.
Podano je bilo tudi poročilo o delu nadzornega odbora.
Tajnica društva Liljana Zorzut je predstavila plan dela za leto 2017, ki pa se ne
razlikuje od prejšnjih let, razen v eni točki;
letos bo naše društvo organizator letnega
srečanja upokojencev Občine Renče-Vogrsko, ki se odvija v prostorih občine v
Bukovici.
Po zaključku občnega zbora je za dobro
voljo poskrbel vaški band Flaškon z nekaj
vižami, nakar se je druženje nadaljevalo
ob kozarčku rujnega. Seveda tudi tokrat
ni šlo brez Katarine in Damjane, ki sta
neusahljiv vir zabavnih in domiselnih dialogov, ob katerih se vsakokrat nasmejimo
do solz. 

Kot je že v navadi, smo se člani
društva sredi marca sestali na
rednem letnem občnem zboru
Društva upokojencev Vogrsko.
1. junija je potekel mandat predsedniku,
podpredsedniku in upravnemu odboru
društva. Ker s strani prisotnih ni bilo spreminjevalnih predlogov, so bili na predlog
predsedujočega Borisa Ipavca za dobo
štirih let soglasno izvoljeni:
Vladimir Marc za predsednika društva,
Ivan Gregorič za podpredsednika društva,
upravni odbor društva v sestavi: Vladimir
Marc, Zmago Furlan, Ivan Gregorič, Branka Koron, Vojko Nardin, Liljana Zorzut,
Radovan Žižmond, Helena Žgur, Mirjam Šušmelj, Edvard Šuligoj in Dragan
Zelinčević.
Občni zbor je zatem potekal po ustaljenem voznem redu. Najprej smo poslušali
poročilo o delu društva leta 2016, ki ga je

Mirjam Šušmelj
Foto: Arhiv DU Vogrsko

Srečanje generacije, ki je na OŠ Renče
zaključila osemletko v šolskem letu 1986/87
Od našega zadnjega srečanja,
odkar smo se srečali v Cvetrožu pri
Braniku, je minilo dolgih 20 let.
Za tokratno srečanje ob 30-letnici smo
izbirali med več lokacijami in na koncu
izbrali Frlanovo kmetijo na Vogrskem.
Dobili smo se v soboto, 17. junija, ko se
je zbralo 38 sošolk in sošolcev iz takratnih
dveh razredov. Povabljeni so bili tudi nekateri naši učitelji, ki so v večini tudi prišli.
Že tako prijetno ozračje je še dodatno
poživila harmonika, ki jo je raztegoval
Roland Tischer. Lepo je bilo po tolikem
času videti vesele in presenečene obraze
hkrati. Sproščenost in veselje je bilo moč
začutiti na vsakem koraku.
Večerjo sta popestrila glasba in obujanje
spominov na osnovnošolske dni s pomočjo projekcije na platnu. Po večerji pa je
znova zaigrala harmonika in nas pospremila na plesišče, kjer je za bolj živahno
glasbo 80. in 90. let skrbel naš DJ.
Ko so nekateri v zgodnjih jutranjih urah že
začeli odhajati, smo tisti najbolj vztrajni

ob dovoljenju gospodarja »udarili« še par
komadov na harmoniko v prostorni kleti
Frlanove kmetije.
Ponosen sem na bivše sošolke in sošolce … In vsi že komaj čakamo, da se znova

srečamo v še večjem številu. 
Roland Tischer
Foto: Roland Fajt
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Proslava ob 75. obletnici ustanovitve
odbora OF za Volčjo Drago
Junija letos mineva 75 let od ustanovitve prvega odbora OF za vas
Volčjo Drago na domačiji predvojnega aktivista in spomeničarja
Franca Žižmonda.
Krajevni odbor Združenja borcev Bukovica-Volčja Draga je 17. junija pripravil
krajšo slovesnost ob spominski plošči,
posvečeni temu dogodku na Volčji Dragi –
v Lamovem št. 76.
V kulturnem programu so sodelovali
Mešani pevski zbor Klasje, recitatorji
Anja in Gaja Petrovčič ter Polona in
Zvonko Petejan. Program je povezovala
Karmen Vidmar. Slavnostna govornica je
bila predsednica Območnega združenja
borcev za vrednote NOB Katjuša Žigon,
katere povzetek govora objavljamo v
nadaljevanju.
OF je kljub zastraševanju, kljub tržaškemu
procesu in navkljub vsem represijam nacifašitov uspela z veliko mero konspiracije
organizirati vstajo slovenskega naroda,
tako da je poslala spretne in izšolane
trojke na teren po vsej Sloveniji, kjer so
organizirali prve sestanke Odborov OF za
povezovanje rodoljubov in za zbiranje hrane, orožja, streliva, obleke in drugega.
Na prvem sestanku za Goriško na Kremancah leta 1941, ki je bil izrednega pomena
za organizacijo narodnoosvobodilnega
boja in upora proti nacifašizmu, je zavel
duh partizanov, oboroženih upornikov
in kasnejših osvoboditeljev slovenskega

naroda. Tega sestanka se je udeležil tudi
domačin Franc Žižmond, na katerega
domačiji danes praznujemo. Dobra organiziranost OF je privedla tudi do velikega
števila odborov OF po vaseh in med ostalimi tudi tukaj, na seniku Franca Žižmonda
junija 1942 , ki so se ga udeležili:
• Srečko Nardin iz Bukovice – tajnik,
• Zdravko Mozetič iz Bukovice – vojaški
referent,
• Ivan Morel iz Bukovice – ekonom,
• Franc Žižmond iz Volčje Drage – član,
• Ferdinand Rusjan Nando iz Volčje
Drage – član.
• Za kurirje so bili določeni Franc Bukovec, Marta Rusjan in Zofka Jug.
Posebno občutljivi smo Primorci na vsa

potvarjanja zgodovine, saj smo imeli zelo
kruto izkušnjo s fašizmom že od leta 1920
dalje. Zato je pri nas antifašizem že zelo
zgodaj ubral svojo pot, kajti antifašist je
bila prav vsaka primorska mati, ki je svojega otroka na skrivaj učila slovenščine,
ki mu je pela slovenske uspavanke in ga
pošiljala k verouku v slovenskem jeziku,
ker so tudi mnogi duhovniki v cerkvah
učili slovenščino. In že takrat smo Slovenci
čutili veliko potrebo po združenju v lastno
državo, kar smo končno dosegli leta 1947.
Bilo je to leto zmage, a z grenkim priokusom, ker smo zgubili Trst in Gorico. Toda
časi so bili preveč prepleteni s trpljenjem
v narodnoosvobodilnem boju, ki se nikakor ni smelo nadaljevati v povojna leta.
Zato bomo letos s posebnim ponosom
slavili 70-letnico priključitve Primorske k
matični domovini in 70-letnico začetka
izgradnje Nove Gorice.
Bodimo ponosni Slovenci na svoji zemlji
in ne dovolimo nikomur popljuvati našega
ponosa, naše zgodovine!
Po zaključku proslave se je Stanko Komel
v imenu organizatorja zahvalil vsem
nastopajočim, gostiteljema Dori in Egonu
Žižmond, Davorinu Ožbotu za ozvočenje,
Veljku Špacapanu in Bogdanu Bergoču
za pripravo in postrežbo hrane ter vse
prisotne povabil na druženje. 
KO ZB Bukovica-Volčja Draga
Foto: Bogo Rusjan
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Ob 20. obletnici delovanja Konjeniškega
društva Soča
Konjeniško društvo Soča letos praznuje 20. obletnico svojega delovanja.
10. maja 1997 so se v okrepčevalnici
Pri skali, ob cesti za Kobarid, zbrali
ljubitelji konj na ustanovnem občnem
zboru Konjeniškega društva Soča.
Pobudnika za ustanovitev društva sta
bila Slavica Smrekar iz Livških Raven
in Henrik Šinkovec iz Kobarida.
V društvo je bilo takrat včlanjenih 27 članov.
Društvo je dobilo tudi svoj žig, ki je okrogle oblike, na njem je obris Krna, cerkvica
svetega Lovrenca na vzpetini, ob vznožju pa
reka Soča, ki jo prečkajo jezdeci. Na žigu je
tudi datum ustanovitve. Društvo ima tudi
prapor z istimi simboli. Prvi predsednik
društva je bil Henrik Šinkovec, nato so mu
sledili Tomaž Štravs, Alan Leban, Jožko
Fabjan in Srečko Špacapan.
Leta 2009 je društvo skupaj z agencijo LAS
in RRA severnoprimorske regije uredilo in
predalo v uporabo konjeniško pot, ki poteka
iz Renč preko Oševljeka, Železnih vrat,
Temnice in Vojščice do Nove vasi, v skupni
dolžini 25 kilometrov. Izdelan je bil zemljevid poti z označenimi znamenitostmi na
poti. Za to gre predvsem zahvala Jožetu Fabjanu, ki je poiskal in trasiral najugodnejše
poti in sodeloval z Občino Renče-Vogrsko
pri izdelavi dokumentacije in pridobivanju
sredstev.
Danes ima društvo sedež v Občini Renče-Vogrsko. Združuje rejce, jahače, furmane
in ljubitelje konj in šteje 36 članov. Društvo
vsako leto organizira družabno in dobrodelno srečanje na Vogrščku, kjer zbira prostovoljne prispevke za ljudi v stiskah, pohod po
kraški konjeniški poti, jurjevanje v Bukovici,
blagoslov konj na dan sv. Štefana, več ko-

njeniških pohodov in tradicionalno posoško
konjenico (letos bo že 21.). Člani društva
se udeležujejo konjenic in pohodov po vsej
Sloveniji, tekmujejo tudi v različnih jahalnih
in furmanskih kategorijah.
Poleg tega so nekateri člani društva tudi člani Civilne zaščite v Občini Renče-Vogrsko in
sodelujejo na taboru za osnovnošolce "Preživetje v naravi". Furmani skrbijo za prevoz
mlajev, za prevoz dobrih mož ob koncu leta,
vina ob martinovanju in za prevoz obiskovalcev na prireditvah. Društvo se tako trudi
ohranjati stare šege in navade ter hkrati
prenaša izkušnje dolgoletnih konjarjev na
mlajše člane.
Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo je
društvo organiziralo konjeniški pohod od
izvira do izliva reke Soče in ga poimenovalo Pohod ob reki združitve. Pohoda se je
udeležilo 58 konjenikov iz Slovenije, Italije in
Hrvaške. Ob 10. obletnici vstopa v Evropsko unijo je bil ta
pohod ponovno
organiziran.
Ob 20. obletnici
delovanja društva
smo se člani društva in drugi gosti,
med katerimi so
bili tudi ustanovitelji društva in ljubitelji konj iz drugih
društev, zbrali na
kmetiji Lamovo na
Volčji Dragi. Ta jubilej smo počastili
s slavnostno sejo

in podelili priznanja ustanoviteljem društva.
Seje se je udeležil tudi župan Občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik, ki je v svojem govoru
poudaril pomen konja v človekovem življenju tako v preteklosti kot danes in pohvalil
dobrodelno dejavnost Konjeniškega društva
Soča. Srečko Špacapan je opisal delovanje
društva skozi njegovo zgodovino. Srečanje
se je nadaljevalo z zabavnimi igrami in celodnevnem druženjem.
Od 25. do 29. maja je društvo organiziralo
21. Konjenico s taborom na Nanosu. Ogledali smo si stolp z antenami, muzej opreme
od prvega oddajnika do današnjega, Iztokovo kočo, ledeno jamo in druge zanimivosti.
V Vipavi smo s konji obiskali Center za
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava in jim podarili na Vogrščku zbran
denar za hipoterapijo na konju.
Od 2. do 4. junija smo se s konji udeležili
tabora preživetja in učencem predstavili konje, opremo in delo s konji. Največ zanimanja je bilo za jahanje in vožnjo s kočijo.
Za konec še misel častnega člana Konjeniškega društva Soča Milana Božiča, ki jo je
zapisal v članku ob ustanovitvi društva pred
20 leti: »Konjeniškemu društvu Soča po lepem rojstvu želimo lepo življenje, predvsem
pa dolgo!«
Na srečanju v soboto, 13. maja, zagotovo ni
bilo nobenega, ki ne bi verjel v še dolgo in
lepo življenje Konjeniškega društva Soča. 
Srečko Špacapan
Foto: Arhiv KD Soča
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Vrtec v naravi, 29.–31. marec 2017
Letovanje na Rakitni
Otroci iz skupine Oblački smo
nestrpno odštevali dneve in že
komaj čakali, da se odpravimo
na letovanje. V sredo, 29. marca,
smo se z avtobusom veseli in polni
pričakovanj odpravili proti Rakitni.
Vsi vznemirjeni smo komaj čakali,
da prispemo na cilj.
Ko smo prispeli v zdravilišče, smo takoj
zagledali prelepe travnike, ki so nas obkrožali, igrala, ranč z živalmi in ogromen
hlev s konji. Otroci so se lahko brezskrbno
igrali na velikem nogometnem in košarkaškem igrišču, veselo tekali med igrali
na veliki travnati površini. Vstopili smo v
svet domišljije in pravljic, ko smo obiskali
Muco Copatarico, si ogledali njeno hišico,
spoznavali in igrali smo se igre kot v starih
časih: hoja s hoduljami, vlečenje vrvi,
zadevanje tarče, igranje slepe miši in na
koncu smo še pekli sadje ob ognju. Kotalili
smo se po travnatih gričih, tekali, razisko-

vali travnike in si
ogledali prekrasno jezero v bližini
zdravilišča, kjer
smo bivali. Spoznavali smo živali,
ki živijo v majhnem živalskem
vrtu, izvajali igre
z žogami, se igrali
na igralih, raziskovali gozd in hišico
gozdnih škratov.
Zadnji večer smo
si pripravili ples v
pižamah in izvedli
prave karaoke.
Ob zaključku
letovanja je vsak otrok prejel pohvalo
in medaljo. Čas na letovanju je minil
neizmerno hitro in prišel je petek, ko je
bil čas za odhod domov. Na avtobusu smo
si prepevali pesmice in tako nam je čas
hitreje minil.
Rakitna je kraj domišljije, kjer so otro-

ci lahko vstopili v čarobni svet pravljic,
uživali v naravi in se preizkusili v različnih
športnih panogah. 
Nika Kodrič
Foto: Arhiv OŠ Renče

Nagrada šolarjem z Vogrskega
Inštitut za celostni razvoj in okolje
je v sodelovanju z Ministrstvom
za okolje in prostor že dvajsetič
organiziral nacionalni likovno-literarni in raziskovalni natečaj Vodni
detektiv. Namen natečaja je doseči
večje poznavanje vodne tematike
med osnovnošolsko mladino.
Tema letošnjega natečaja je bila "Mikroplastika?". Po podatkih Inštituta za
vode se je v prvih 10 letih tega stoletja na
svetu proizvedlo več plastike kot v vsem
prejšnjem stoletju. Večino proizvedene
plastike pa uporabimo le enkrat, preden
jo zavržemo. Tema razpisa je bila povezana s kakovostjo vodnega okolja, ki je
odvisna tudi od delcev plastike, ki jih s
prostim očesom skoraj ne vidimo.
Učenci prvega in drugega razreda
Podružnične šole Vogrsko so v okviru
razpisanega natečaja preverili onesnaženost domačega kraja, predvsem okolice
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zadrževalnika Vogršček. Pripravili so stripe
na temo, kako pravilno ravnati z odpadki in ohranjati čisto okolje. Po motivih
Trnuljčice so napisali, ilustrirali in animirali
sodobno EKO pravljico.
Na natečaju je sodelovalo približno 980
učencev pod vodstvom 44 mentoric iz 25
šol. Prav izdelek z Vogrskega pa je med
literarno-likovnimi
izdelki prve triade
prejel drugo nagrado! Strokovna
komisija je v utemeljitev nagrade
zapisala: »Učenci
1. in 2. razreda so
pripravili sodobno
pravljico z ekološkim pridihom po
motivih klasične
pravljice Trnuljčica z naslovom
Vogrščica. Grad je
prepredla plastična
folija in Vogrščica

je zaspala za 100 let … Rešili so jo otroci s
svojim znanjem…. Odlična zgodba!«
Pravljico Vogrščica najdete v prilogi te številke občinskega glasila. Avtorji vam želijo
prijetno branje. 
Mentorici: Nadja Pahor Bizjak in
Helena Hvala Prah
Foto: arhiv POŠ Vogrsko

VOGRŠČICA

VOGRŠČICA

Sodobna pravljica z ekološkim pridihom po
motivih klasične pravljice Trnjulčica.

Živela sta pred davnimi časi kralj
in kraljica, ki sta vsak dan tožila
in tarnala: »Oh, ko bi imela vsaj
kakšnega otroka!« Toda želja se jima
ni izpolnila.

Pa je naneslo, da se je šla kraljica nekoč kopat v potok Vogršček. V bistrem
tolmunu je plavala in čofotala. Kar je iz vode skočila žaba in je dejala: »Tvoja želja
se bo izpolnila. Preden mine leto, boš rodila hčerko.«
Res se je zgodilo, kakor je žaba napovedala, in kraljica je dobila punčko. Ker je
kraljici željo izpolnila žaba iz potoka Vogršček, sta jo poimenovala Vogrščica.

Občina Renče -Vogrsko
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Punčka je bila tako lepa, da kralj od samega
veselja ni vedel, kaj bi, in je priredil veliko
veselico. Nanjo pa ni povabil samo sorodnikov in prijateljev in znancev, marveč tudi
modre žene – sojenice, da bi bile deklici
mile in naklonjene.
Bilo jih je trinajst v njegovem kraljestvu. A
ker je imel kralj samo dvanajst zlatih krožnikov, s katerih naj bi jedle, je trinajsti sojenici
postregel na plastičnem krožniku.

Z velikim razkošjem so obhajali svečanost. Ko pa je bilo vse končano, so
sojenice obdarovale deklico s svojimi čudežnimi darili: prva s krepostjo,
druga z lepoto, tretja z bogastvom in tako po vrsti z vsem, kar si je mogoče želeti na svetu.
Prav tedaj, ko jih je enajst že izreklo svoje napovedi, pa je nepričakovano
stopila naprej trinajsta sojenica, jih grdo pogledala in na ves glas zavpila:
»Nikoli več nočem jesti na plastičnem krožniku! Fuj! Fej! Za kazen, ker
ste mi postregli na plastičnem krožniku, se bo ta kraljeva hči v svojem
petnajstem letu zbodla s plastično vilico in umrla!«
In ne da bi še kaj spregovorila, se je obrnila in odšla iz dvorane. Vsi so
se prestrašili. Tedaj pa je pristopila dvanajsta, ki še ni napovedala svoje
želje. In ker ni mogla ovreči hude napovedi, marveč jo samo omiliti, je
rekla: »Vendar to ne bo resnična smrt, to bo samo stoletno spanje, ki bo
premagalo kraljično.«

Odkar je dvorec prekrila plastična folija, se je proizvodnja in uporaba plastike med prebivalci Vogrskega zelo razširila. A ne le na Vogrskem, tak pojav so opazili po vsem svetu!
Bilo je veliko pogumnih mladeničev, ki so jo hoteli prebuditi iz spanca in rešiti svet pred
naraščajočo plastifikacijo, toda pri tem niso uspeli, ker jih je zadrževala gosta plast
plastične folije. Nič je ni moglo prerezati, raztrgati, preluknjati, stopiti, razgraditi. Ni bilo
orodja ali pripomočka, ki bi bilo kos tej plastiki. Čeprav mladeniči niso uspeli rešiti dvorca
plastičnega ovoja, so se nekateri ljudje začeli obnašati bolj razumno, kajti plastika je grozila, da bo svet prekrila v celoti. Zato so začeli s plastiko ravnati bolj previdno.
Ko je minilo 99 let in 364 dni, so imeli učenci prvega in drugega razreda Osnovne šole
Ivana Roba športni dan. Z učiteljicama Heleno in Nadjo so odšli na pohod do akumulacijskega jezera Vogršček.
Po poti so opazovali, ali je okolje kaj onesnaženo. Ugotovili so, da okolica Vogrskega ni
preveč onesnažena, saj se ljudje v zadnjem času obnašajo bolj spoštljivo do okolja in
smeti mečejo v smetnjake. Kljub temu so opazili nekaj plastičnih vrečk, praznih pločevink
in drugih smeti.
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Učenci so se povzpeli na
jez in opazovali jezero
in okolico. Po jezeru so
plavale smeti iz plastike.
Ko jih je voda prinesla
na obalo, se je zabliskalo
in smeti so se sestavile v
figuro. Učenci niso mogli
verjeti svojim očem, pred
njimi je stal kraljevič
Plastenko.

VOGRŠČICA

Kljub temu da Vogrščica ni mogla umreti,
se je kralj zelo prestrašil. Ukazati je dal, da
morajo v kraljestvu prepovedati uporabo
kakršnekoli plastike in plastične embalaže.
Vsi so jedli iz porcelanastih krožnikov, pili pa
iz steklenih kozarcev. Mleko, jogurte, sokove, smutije so pakirali izključno v stekleno
embalažo, ki so jo uporabniki nosili nazaj v
trgovine. Vodo so natakali kar iz pipe, saj je
bila odličnega okusa in kristalno čista. Jedli
so sadje z grajskih in Vogrskih gričev in zelenjavo z bližnjih polj. Kruh so pekli v vaški,
pecivo pa v grajski pekarni.

Prebivalci Dvorca Vogrsko in prebivalci Vogrskega so živeli mirno, lepo in
složno življenje. Otroci so hodili v šolo na vaškem griču in kraljična se je ob
popoldnevih igrala skupaj z njimi.
Toda na dan, ko je Vogrščica dopolnila petnajst let, je v stolpu zagledala
stopnišče, ki ga ni videla še nikoli doslej. Stopila je na stopnice in se pričela
vzpenjati. Na koncu stopnic je zagledala majhna lesena vrata. Pokukala je
in radovedno pogledala v sobico. Na mizici je zagledala pisan pogrinjek,
na njem sadno solato in zraven še belo vilico, kakšne ni videla še nikoli v
svojem življenju. Prijela jo je v roko, potipala konico in se zbodla. Kajti to je
bila vilica, ki jo je začarala trinajsta sojenica.
Vogrščica se je sesedla na stol in zaspala. Celotno kraljestvo je skupaj s
kraljično potonilo v spanje. Vse se je naenkrat ustavilo in celo muhe so
bile zamrznjene v času. Dvorec je počasi začela obdajati in ovijati plastična
folija. Med ljudstvom se je sčasoma začela širiti zgodba, da obstaja ena
kraljična, ki trdno spi.

»Dober dan, otroci. Slišal sem, da je tu en
dvorec in v njem ujeta prelepa kraljična. A
poznate pot do tja?«
Otroci so mu v en glas odgovorili, da poznajo in da mu bodo pomagali. Ker je bil princ
majhen, pot pa dolga, so do Vogrskega potrebovali kar nekaj časa. Med potjo so peli, se
pogovarjali, zabavali in veselili.
Ker še nikoli niso srečali pravega kraljeviča, so
ga povabili v šolo, kjer je preživel popoldne z
učenci. Na igrišču pod košato lipo so učenci
skupaj s kraljevičem izdelali načrt, kako bodo
rešili kraljično. Vsak otrok je izdelal načrt v
stripu, kako premagati plastiko. Otroci so neradi odšli s starši domov, kraljevič pa je v šoli
prespal noč.
Naslednje jutro je minilo točno 100 let odkar
je kraljična Vogrščica zaspala. Otroci in kraljevič so se odpravili proti dvorcu.

Občina Renče -Vogrsko

23

VOGRŠČICA

Drugošolci so s seboj odnesli svoje stripe, kajti skupaj s kraljevičem so ugotovili, da bodo plastiko premagali s svojim
znanjem.
Ko so prišli pod dvorec, so sklenili roke in rekli: »Rešimo
kraljično! Naš meč je naše znanje!«
Filip je rekel: »Ločujemo odpadke in jih mečemo v ustrezne
zabojnike!«
Živa je povedala: »Smeti ne smemo metati v naravo!«
Maša je zavpila: »Pijmo iz steklenih in drugih materialov, ki
jih lahko operemo in ponovno uporabimo!«
Jernej je rekel: »Ne mečimo smeti v morja, reke, potoke,
jezera!«
Ela je povedala: »V trgovino gremo s svojo vrečko in uporabljamo vrečke za večkratno uporabo!«
Tais je opozorila: »Hrano nakupujemo v večjih pakiranjih in
s čim manj plastične embalaže!«
Maj jih je povabil: »Udeležimo se čistilnih akcij in tako
skrbimo za čisto okolje!«
Karin jih je spodbudila: »Vodo lahko pijemo s pipe, pijače v
trgovini pa kupujmo v steklenicah!«
Žan nam je sporočil: »Plastična embalaža ogroža naše okolje in živali v njem, zato pazi, kam mečeš smeti!«
Ob vsakem sporočilu se je ena plast plastične folije odvila
in dvorec je postajal čedalje bolj svoboden in čist. Zacvetele
so vrtnice, ozelenela so drevesa, ptički so zapeli, kraljevič
pa je stekel po stopnicah do kraljične in jo poljubil.
Kraljična se je v trenutku prebudila, za njo pa tudi ostali
prebivalci dvorca. Zaljubila se je v kraljeviča Plastenka, on
pa vanjo.

Kralj in kraljica sta od sreče priredila ogromno slavje, na
katerem so stregli izključno pijačo v steklenih kozarcih,
hrano na porcelanastih krožnikih, jedli so z jedilnim priborom iz srebra in zlata.
Na slavje so bili povabljeni tudi učenci in učiteljici prvega
in drugega razreda podružnične šole z Vogrskega.
Če boste kdaj obiskali Vogrsko in šolo na griču, pa učencev ne bo tam, so gotovo še vedno na gostiji na Dvorcu
Vogrsko. Sprehodite se do tja, morda vas v dvorcu pričakata tudi Vogrščica in Plastenko!
In seveda, živeli so srečno do konca svojih dni, brez smeti!

Maja 2017 so pravljico napisali, ilustrirali in animirali učenci in
učenke 1. in 2. razreda Podružnične šole Vogrsko: Dean Bonutti,
Jure Bratuš, Blaž Fornazarič, Tilen Fratnik, Rihard Gregorič, Aleš
Ipavec, Tinca Lipovž Gregorič, Tia Rustja, Tomas Marcovich,
Tinkara Šuligoj, Ela Abram, Maj Abram, Tais Beguš, Žan Fornazarič, Živa Gregorič, Karin Jermol, Maša Lozej, Jernej Modic, Filip
Nemec.
Mentorici: Nadja Pahor Bizjak in Helena Hvala Prah
Foto: arhiv POŠ Vogrsko
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Tabor 2017

Prvi junijski vikend je Osnovno
šolo Renče zaznamoval tradicionalni Tabor preživetja na Kremancah.
Dogajanje se je začelo v petek dopoldne, ko
se je na šoli odvijala vaja evakuacije ob požaru. Gasilci so nas poučili o pravilnih načinih
gašenja požarov. Zelo poučen je bil prikaz o
tem, kaj se lahko zgodi, če ognja ne gasimo
pravilno. Tokrat smo gašenje v praksi lahko
preizkusili tudi učenci in zaposleni.
Po kosilu je sledil pohod do tabora na Kremancah, kjer smo najprej s skupnimi močmi
postavili šotore, nakar je sledilo popoldne,
polno zanimivih delavnic. Preizkušali smo
se v škuljanju, igrah naših non in nonotov,
pripravljali taborni ogenj, se poučili o negi
in vzgoji konjev in izdelovali nakit. Po večerji
pa smo v upanju na zadetek stiskali pesti pri
tomboli. Čeprav nam nočno nebo ni bilo prav
naklonjeno, smo pred spanjem vseeno lahko
opazovali Saturn in njegove štiri lune.
Tudi drugi dan tabora je bil zaznamovan s
številnimi delavnicami. Učili smo se preživetja v naravi, izdelovali dimnike za pošiljanje

dimnih signalov, oblikovali skulpture iz naravnih materialov in pohištvo iz palet. Da smo
izvedeli, da je čas za večerjo in da nas ta že
čaka v taboru, nismo potrebovali telefonov,
ampak smo to uspešno sporočili z dimnimi
signali. Zvečer nas je čakala še poslastica
dneva, saj smo dan
zaključili v rock ritmih skupine Stara
kitara, s katero
smo prepevali hite
skupine AC/DC.
Po delno neprespani noči je v nedeljo
sledil še zadnji
sklop delavnic, ko
smo se učili tehnik
prve pomoči,
osnov samoobrambe in spoznali delo
gasilcev. Tekmovalnega duha pa smo
lahko potešili pri
orientacijskem pohodu in skupinskih igrah.
Čeprav že rahlo utrujeni, a osveženi s sladoledom, smo zmogli še pohod s tabora proti šoli
in tako zaključili naše tridnevno druženje.
Čudovite izkušnje
pa ne bi bilo brez
aktivne soudeležbe
vseh prisotnih,
od delavcev šole
in učencev do
prizadevnih članov
civilne zaščite, ki
so tabor sploh
omogočili, in številnih prostovoljcev, ki
so bili pripravljeni
svoj čas in znanje
deliti z nami. Prav
vsak izmed nas, od
skorajda sto priso-

tnih, je prispeval k nepozabnemu tridnevnemu druženju v naravi. Imeli smo priložnost
se družiti in spoznati na povsem drugačen
način, kakor smo vajeni v šoli. Zato smo z
mislimi že v novem šolskem letu, ko bomo
izkušnjo zagotovo ponovili.

Taborniki se iskreno zahvaljujemo prav vsem,
ki so bili z nami, še posebej pa:
• Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče,
• Civilni zaščiti Občine Renče-Vogrsko:
članom štaba, ekipi Prve pomoči, ekipi
Tehnične enote,
• Gasilcem Občine Renče-Vogrsko,
• ekipi Konjeniškega društva Soča,
• Občini Renče Vogrsko,
• Društvu Škulja,
• Društvu Karantanija adventure,
• Skupini Stara kitara,
• Leonu Saksidi, Poloni Švigelj, Žigi Arčonu,
Borutu Bensi,
• vsem vodjem delavnic in vsem našim
spremljevalcem!
Hvala in nasvidenje prihodnje leto! 
Andreja Miljevič, OŠ Renče
Foto: Arhiv OŠ Renče
Občina Renče -Vogrsko
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Doživetja vogrinskih učencev
Na Podružnični šoli Vogrsko zares
ni nikoli dolgčas. Kaj vse smo doživeli v tem šolskem letu …
Skozi mesec kulture nas je popeljal Povodni
mož v slikah, pesmih, plesu … Prireditev
je bila izvedena tako v okviru pouka kot za
starše.
Obiskali smo kmetijo Žgajnar pri Postojni.
Ogledali smo si prosto rejo krav, rejo prašičev in okusili mlečno-mesne dobrote, ki
jih pridelujejo na kmetiji. Izdelke dobavljajo
tudi naši šoli in so preverjeno zelo okusni in
zdravi.
Člani društva Škulja so nas popeljali v življenje otrok v preteklosti. Spoznali smo nekatere stare predmete in njihovo uporabo ter
spoznali svet škuljanja. Lep sončen dopoldan ob Dvorcu Vogrsko so člani društva
pripravili nadvse lepo, športno in poučno.
Na travniku v centru Nove Gorice so nam
člani Športnega društva Sonček pripravili
nepozaben športni dan z različnimi športnimi aktivnostmi, znanimi športniki in
atraktivnimi točkami. Učenci so se lahko
pomerili v različnih športnih disciplinah in
uživali ob prvih izkušnjah. Vrhunec dneva
je bil prihod vojaškega helikopterja in skok
štirih padalcev, svetovnih prvakov.
V zahvalo za vsakoletno sodelovanje na
obletnici »Premik 91« so nam zaposleni v
vojašnici Ajševica omogočili obisk vojašnice,
nas seznanili z njihovimi dejavnostmi in pripravili zanimive delavnice. Učenci so bili nad
njihovo predstavitvijo zelo navdušeni.
Poleg sodelovanja na natečaju Igraj se z
mano so se učenci pevskega zbora POŠ
Vogrsko udeležili mednarodnega festivala
Igraj se z mano. Prireditev se je odvijala na
Bevkovem trgu v Novi Gorici. V središču mesta je pelo preko 80 otroških grl združenega
zbora POŠ Vogrsko in POŠ Vrtojba. K sodelovanju smo povabili tudi instrumentaliste
višjih razredov šempetrske osnovne šole.
Na šoli v Šempetru so se predstavili
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glasbeniki Policijskega orkestra Slovenije.
Spoznali smo njihovo delo in vlogo v slovenski policiji. V šolski telovadnici nas je kvintet
glasbenikov popeljal v različne zvrsti glasbe,
ob šoli pa so nam policisti omogočili ogled

in predstavitev posameznih enot policije.
Naši učenci so se naučili veliko novega in se
ob tem tudi imeli zares lepo.
Tekst in foto: Lucija Gregorič

šola

Valeta generacije 2002 OŠ Renče
Ob zaključku osnovnošolskega
izobraževanja učenci 9. razreda
vsako leto pripravijo pomemben
in svečan dogodek – valeto.
9. junij bo našim devetošolcem
2016/2017, njihovim staršem, pa tudi
nam, učiteljicam in učiteljem, ostal v
zelo lepem spominu. Program valete
je bil iskreno prisrčen, topel, sproščen
in v veselje vseh, ki smo si jo ogledali in doživeli. Učenci so se izkazali v
plesnih točkah, zapisanih nagovorih in
zahvalah, glasbenem in koreografskem
nastopu, videoposnetkih in ob izvirnem povezovanju točk dveh učencev
iz obeh oddelkov devetega razreda.
Vsako leto si učenci valeto zamislijo
malce drugače in tudi letos izvirnosti ni
manjkalo. Vanjo so vnesli svoje želje in
razmišljanje in tudi tokrat pokazali, da
vložen trud vseh nas, ki smo z njimi delali, privzgajanje vrednot, naši nasveti
in napotki niso bili zaman.
Seveda gre največja zasluga za uspešne, delavne in dobre otroke njihovim
staršem. Ob rednem sodelovanju z
njimi razrednika nisva imela niti najmanjšega dvoma, da bomo stopili skupaj tudi tokrat. Starši in učenci pa so
presegli vsa naša pričakovanja. Veliko
število vseh, ki so kar dva popoldneva
urejali prizorišče valete in pogostitvenega prostora, čudovita dekoracija,
složnost vseh udeleženih in usklajeno
delo, prevzemanje zadolžitev in velika
želja, da bi resnično vse steklo brezhibno, je v pričakovanju dogodka obema
razrednikoma in vsem nam vnašalo
zelo pomirjujoč občutek.
Prepričana sva, da so bili učenci ponosni na vse, kar so pokazali, in je tudi
letošnja valeta bila zgleden primer, kaj
lahko ustvarimo skupaj. 
Katja Černe in Samo Nanut,
razrednika 9. a in 9. b
OŠ Renče
Foto: Arhiv OŠ Renče
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Prva tekmovanja so se začela
Kotalkarski klub Renče
je lansko sezono zaključil
s pravljico Hrestač. Nova
sezona pa se je začela s
pravljičnimi rezultati.
Kot vsako leto se je nova
kotalkarska sezona pričela
marca, ko je v soboto,
11. marca, Kotalkarski
klub Renče gostil prvo
tekmo za Pokal Slovenije
v obveznih likih. Tik pred
pričetkom pa so predstavniki Zveze kotalkarskih
športov Slovenije podelili
priznanja tekmovalcem
za uvrstitve, dosežene na
tekmovanju za Pokal Slovenije v pretekli sezoni. Za
Pokal Slovenije tekmujejo
tekmovalci od najmlajših
do skupine starejši dečki
oz. starejše deklice, to je
do starosti trinajst let.
Renški kotalkarji so se odlično
odrezali in zasedli naslednja
mesta: v skupini začetniki
prvo mesto Tim Berginc in pri

začetnicah Manca Osojnik Kerševan, pri cicibanih Teo Cipot
Polanc, pri mlajših deklicah pa
Hana Berginc, mlajših dečkih
Adam Cozzes, v skupini D
Žanet Skomina, drugo mesto
so osvojili Maj Cuder, Mija
Erzetič in Alex Vižin, na tretje
mesto pa se je v svoji kategoriji
uvrstila Eni Zorn.
Predstavniki ZKŠS v tem sklopu
podelijo tudi posebne nagrade
tekmovalcem, ki so leta 2016

dosegli izjemne rezultate z
nastopi za slovensko reprezentanco, kar pomeni, da so
se uvrstili med najboljše tri na
svetovnih oz. evropskih prvenstvih. Tokrat je za svoje izjemne
dosežke v sezoni 2016 in med
njimi osvojeno zlato kolajno na
evropskem prvenstvu prejela
Jessica Marka.
Podelitvi je sledilo tekmovanje
v obveznih likih, na katerem
so se najbolje odrezali in zlato

medaljo osvojili od najmlajših
kategorij do članov Tim Berginc, Alex Vižin, Hana Berginc,
Ivana Štrukelj, Urška Furlani in
Lana Pregelj.
Naslednji dan, v nedeljo, pa
je za najmlajše tekmovalce
potekalo tekmovanje Pokal
račk, že triindvajseto po vrsti,
ki se ga je udeležilo več kot sto
tekmovalcev iz Slovenije, Italije
in Hrvaške in je namenjeno
tako mladim tekmovalcem, ki
spoznavajo ta šport in izvajajo
svoje prve korake, kot tistim, ki
tekmujejo že nekaj let.
V zelo močni mednarodni
konkurenci so se na prvo
mesto v svojih kategorijah
uvrstili Taja Bratuž, Maj Cuder,
Tim Berginc, Alex Vižin, Adam
Cozzes in Žanet Skomina, na
drugo mesto Luna Padovan,
Enej Cuder, Sara Žbogar Fajt in
Hana Berginc, na tretje mesto
Tilen Saksida, Nika Bratuž,
Melani Seljak, Maja Corsi in
Mija Erzetič. Zmago in zlato
kolajno sta v kategoriji športnih
parov dosegla Hana Berginc in
Alex Vižin. 
Nela Pregelj
Foto: arhiv Kotalkarskega
kluba Renče
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Pokal Nemčije in gostovanje v Firencah
Na tekmovanju za Pokal
Nemčije, ki vsako leto
poteka v Freiburgu, so se
mladi renški kotalkarji ponovno izkazali in se vrnili
domov z odličjem Ivane
Štrukelj.
Tekmovanje za Pokal Nemčije
je bilo tako rekoč svetovno
prvenstvo v malem, saj so se
ga udeležili tekmovalci iz skoraj
vseh svetovnih kotalkarskih
velesil. Poleg vseh evropskih
držav so sodelovali tudi tekmovalci iz Kolumbije, Argentine,
Brazilije, ZDA, Avstralije, Paragvaja in Japonske.
V tako hudi konkurenci se je
renška ekipa kotalkaric, ki je
na tem tekmovanju zastopala
barve Slovenije, ponovno zelo
izkazala. Kljub temu, da število
slovenskih tekmovalk, ki se
udeležuje tega tekmovanja, iz
leta v letu upada bodisi zaradi
šolskih obveznostih, manjših poškodb ali pomanjkanja
finančnih sredstev za udeležbo
na tako pomembnih tekmovanjih, pa naše tekmovalke
vedno dosegajo vidne rezultate
in ohranjajo slovensko kotalkanje in ime Kotalkarskega kluba
Renče med najboljšimi.
Ivana Štrukelj je tako med

kadetinjami zmagala v kombinaciji prostega programa in
obveznih likov. Zelo dobro je
v kategoriji juniork nastopila
Lana Pregelj v obveznih likih
in se med vsemi najboljšimi na
svetu zavihtela na odlično peto
mesto. Tudi Urška Furlani si
je z dobrimi nastopi v skupini
mlajših mladink priborila 6.
mesto v kombinaciji prostega
programa in obveznih likov.

Gostovanje v Firencah
Še pred odhodom v Nemčijo
pa so se kotalkarice in kotalkarji

Kotalkarskega kluba Renče na
veliko noč udeležili tekme v Pratu
(Firence, Italija), kjer se v prazničnem času tradicionalno odvija že
več kot 25 let zapored srečanje
med renškim klubom in reprezentanco UISP Italije. Srečanje
se imenuje Šport in turizem - še
posebej zato, ker je ob tekmovalnem delu vedno poskrbljeno tudi
za prijetno druženje in ohranjanje
dolgoletnih stikov s prijatelji iz
Prata.
Tudi na tem tekmovanju z izjemno konkurenco so tekmovalci in
tekmovalke iz Renč nanizali veliko
odličnih rezultatov. V kategoriji

cicibank sta bili Maja Corsi in Zala
Koglot četrto- in šestouvrščeni,
med mlajšimi deklicami je Mia
Erzetič slavila zmago, Ajda Pahor
pa je bila četrta. Prav tako so se z
zmago izkazali v višjih kategorijah,
Adam Cozzes med starejšimi dečki, Ivana Štrukelj med kadetinjami in Lana Pregelj med starejšimi
mladinkami, v kategoriji masters
pa je Lara Dolenc zasedla četrto
mesto. 
Nela Pregelj
Foto: arhiv Kotalkarskega
kluba Renče

Tradicionalno mednarodno tekmovanje
za Pokal Renč
Spomladanska tekmovanja
za kotalkarje se nezadržno nadaljujejo. Renče so
bile ponovno prizorišče
mednarodne tekme 25.
Pokal Renč in tako smo si
na kotalkališču prvi vikend
aprila lahko ogledali nastope približno 100 tekmovalk in tekmovalcev, med
katerimi so nastopili tudi
kotalkarji in kotalkarice

domačega Kotalkarskega
kluba Renče in odlično
izpeljali svoje nastope ter
dosegli dobre uvrstitve.
V soboto so tekmovali v kratkih
programih, v nedeljo pa v dolgih.
V izvedbi kratkih programov
tekmujejo tekmovalci starejših
kategorij, kar pomeni od kadetov
do članov. Renške kotalkarice so
osvojile tri zlate medalje: Ivana
Štrukelj, Urška Furlani in Lana
Občina Renče -Vogrsko

29

šport
Pregelj.
V nedeljo pa so tekmovali v
dolgih programih od kategorije
začetnikov do članov. V tem
delu tekmovanj sta v kategoriji
začetnikov prvo in drugo mesto
osvojila Maj in Enej Cuder, v kategoriji začetnic je bila Taja Bratuž tretja, Tim Berginc je zmagal
med cicibani, Maja Corsi pa je
bila med deklicami druga. Med
mlajšimi dečki in v skupini D sta
drugo mesto zasedla Vižin Alex
in Žanet Skomina, Nika Uršič
je bila tretja v skupini deklic kategorije E. Prvo mesto so nadalje v
skupini starejših dečkov, mlajših
mladink in juniork osvojili Adam
Cozzes, Urška Furlani in Lana
Pregelj, na drugo stopničko pa
je med kadetinjami stopila Ivana
Štrukelj.
Tudi ostali kotalkarji iz renškega
kluba so dosegli dobre rezulta-

te, večina tik pod vrhom, kar je
dobra popotnica za nadaljnja
tekmovanja.
Tekmovanje za Pokal Renč je bilo

eno izmed izbirnih za določitev
članov reprezentance, ki je
Slovenijo zastopala na Pokalu
Nemčije v sredini maja. 

Nela Pregelj
Foto: arhiv Kotalkarskega
kluba Renče

Lana Pregelj – članica Kotalkarskega kluba
Renče je prva spremljevalka miss športa
Slovenije za leto 2017

Na finalni prireditvi izbora za Miss športa Slovenije, ki
je potekala v Cankarjevem domu, je nastopilo dvanajst finalistk, ki so se predstavile s skupinsko koreografijo, vsaka pa je na odru predstavila tudi svoj šport
v individualni točki. Za dvanajsterico mladih slovenskih športnic, v starosti od sedemnajst do šestindvajset let, sta bila pred finalnim nastopom dva meseca
trdega dela priprav, vaj in fotografiranj. Tekmovalke so
prihajale z različnih športnih področij, od nogometa
do ritmične gimnastike, smučanja, plesa in tudi umetnostnega kotalkanja.
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Komisija, ki so jo sestavljali
plavalec in paraolimpijec Darko
Đurić, nekdanja atletinja Brigita Langerholc Žager, skejter
Timotej Lampe Ignjić, nekdanja plavalka Alenka Kejžar in
lanska miss športa Slovenije
Tjaša Bahovec, je dala petdeset
odstotkov ocene.
Preostalo polovico so dodale
ocene z vaj finalistk, glasovanje
prek spleta in ocena podjetja
Profil. Vse finalistke so imele
v podjetju Profil individualne pogovore, kjer so testirali
njihovo splošno razgledanost in
komunikativnost.
Izbor za miss športa Slovenije se
nekoliko razlikuje od siceršnjih
podobnih izborov. Največja želja
organizatorjev te prireditve,
Društva športnih novinarjev, je
med mlade razširiti pomembnost športa, aktivnega in zdravega življenja. Ženski šport je v
primerjavi z moškim finančno
prikrajšan, zato je ena od želja
ta, da bi tudi na ta način skušali
mladim športnicam pomagati

najti nove pokrovitelje, kar pa je
zelo težko.
Vse finalistke so prejele športno
opremo, prve tri nagrajenke pa
še dodatne nagrade.
Lano Pregelj je na finalnem
izboru spremljal poln avtobus
navijačev, ki so jo skozi celotno
prireditev aktivno vzpodbujali in navijali zanjo ter se ob
razglasitvi srčno veselili njenega
uspeha. 
Nela Pregelj
Foto: arhiv Kotalkarskega
kluba Renče
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Dan nogometa v Renčah
V športnem parku v
Renčah se je 2. in 3. junija
pod imenom Dan nogometa odvijal pravi nogometni praznik. Namen
dogodka je bil zbiranje
sredstev in prostovoljnih
prispevkov za razvoj mladinskih selekcij v nogometnem društvu Renče.
Petkovo dogajanje se je začelo ob 18. uri s tekmo med
veterani domače ekipe ND
Renče in gosti, veterani NK
Brda. Sledila je revialna tekma
med predstavniki kluba in
veterani ND Renče proti ekipi,
sestavljeni iz občinskih svetnikov in predstavniki lokalnih
krajevnih skupnosti. Po napetih
in izenačenih polčasih se je
tekma zaključila s streljanjem
enajstmetrovk v korist občinarjev. Športno vzdušje so
popestrili še plesalci in plesalke

plesnih skupin MN Plesne šole
in Pro DC.
Večerni program se je začel z
licitacijo nogometnih dresov
okoliških zvezdnikov (Tim Matavž, Miha Zajc, Dejan Žigon,
Etien Velikonja in drugih) in
nadaljeval s koncertnim delom.

Za super zabavo so poskrbeli
skupina Projektili, skupina
The Indicals in zvezde večera,
domačini, skupina Primavera.

med člani ND Renče in mlajšimi
veterani ND Gorica, po njej pa
je zbrana množica na platnu
spremljala prenos tekme finala
Lige prvakov.

Sobotno dopoldne se je pričelo z
mednarodnim turnirjem selekcij Posebno zahvalo ND Renče nado 9 let, kjer je zmaga ostala
menja staršem otrok za pomoč

domači ekipi Adria-Renče. Nato
so se predstavili najmlajši igralci starosti do 7 let. Sledil je še
turnir ekip starostne kategorije
do 11 let, na katerem je slavila
ekipa iz Vipave. V popoldanskih urah je množico razgrela
Twirling skupina Brda in
plesno-navijaška skupina Dolls
ter Goriški pihalni orkester, ki
je ta dan gostoval v naši občini. Športni dnevni program se
je zaključil s prijateljsko tekmo

pri organizaciji dogodka, vsem
nastopajočim, Občini Renče-Vogrsko in podjetjem: Mahle,
Airabela, Elektro Primorska,
Zavarovalnica Triglav, Avto
Vuga, Transport Mlečnik,
Deželna banka Slovenije in
Kristal, ki so nas finančno
podprli.
Športni pozdrav! 
Tekst in foto:
ND Renče
Občina Renče -Vogrsko
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Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih na
veliki prožni ponjavi in TeamGym
V soboto, 3. junija, je v
Ljubljani potekalo že 10.
odprto prvenstvo Bežigrada v skokih na veliki
prožni ponjavi. Istega dne
v popoldanskem času pa
je, ravno tako v Ljubljani,
potekala še tekma TeamGym.
Rezultati tekme na veliki
prožni ponjavi štejejo tudi v
rezultate za Pokal Slovenije,
na osnovi katerih Olimpijski
komite Slovenije dodeli statuse
kategoriziranih športnikov.
Skupno je v vseh kategorijah
tekmovalo 188 tekmovalcev in
tekmovalk. Mlajši dečki iz ŠD
Partizan Renče so premagali
vso konkurenco, saj je Patrik
Nemec osvojil zlato medaljo,
Enej Lango srebrno in Ahac
Pavlica bronasto. Seveda so
bili tudi ekipno prvi. V ekipi so
bili še Matic Bremec, Domen
Skomina, Blaž Štrukelj in Žiga
Čebron.
Starejše deklice so zasedle ekipno šesto mesto (Hana Lukežič,
Veronika Žvanut, Mojca Špacal
in Kaja Abramič).
Zlato medaljo je pri posameznikih v kategoriji starejših dečkov
prevzel Matjaž Cotič. Ekipa
starejših dečkov je bila tretja
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(Matjaž Cotič, Jure Rupar, Nace
Pavlica, Žiga Petarin in Jernej
Pelicon).
Srebrno medaljo si je pri mladinkah prislužila Lea Vidić, bronasto pa Sara Nemec. V ekipi
mladink sta tekmovali tudi Nika
Mozetič in Lea Terčon. Ekipno
so mladinke zmagale.
Še eno zlato medaljo pri
posameznikih smo dobili pri
mladincih. Prislužil si jo je Žan
Zorn. Tudi ekipno so mladinci

premagali vso konkurenco (Žan
Zorn, Rok Čebron, Anže Arčon,
Jani Slejko, Matjaž Krusič in
Blaž Petarin).
Pri članicah je medaljo za las
zgrešila Ula Simšič. Zasedla je
četrto mesto. Pri članih je bil
Jan Ferjančič tretji, David Peras
pa peti. V ekipi članov, ki je
bila druga, je tekmoval še Anej
Špacapan.
Istega dne popoldne je v
Ljubljani potekala še tekma

TeamGym. V tej disciplini
tekmovalci nastopajo ekipno,
in sicer na airtracku in na mali
prožni ponjavi. Naši tekmovalci
so v ekipi nad 12 let dosegli
drugo mesto, prav tako je drugo
mesto zasedla ekipa do 14. leta.
Iskrene čestitke vsem tekmovalkam in tekmovalcem ter
njihovim trenerjem za dosežene
odlične rezultate! 
Igor Ferjančič
Foto: Tanja Beč
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Pri Škulji se dogaja
Raznovrstne aktivnosti si
sledijo iz tedna v teden.
Naj omenimo le tiste, ki
najbolj izstopajo in na katere smo najbolj ponosni.
Pod viaduktom na Vogrskem
se je 10. junija odvijala že 14.
Vogrinska škuljada. Ta tekma
je vedno izjemna, saj se igra
izključno s škuljami iz kamna in
je med drugim tudi prikaz žive
nesnovne kulturne dediščine,
kot je zapisana v Registru RS. Z
igro začnemo ob 9. uri zjutraj in
traja vse do teme. Vedno se je
udeležijo igralci iz cele Slovenije, Hrvaške in Italije in s seboj
pripeljejo še svoje navijače.
Obišče pa nas tudi veliko število
gledalcev iz domačega kraja in
okolice. Letos se je spoprijelo
16 ekip – trojk. Čeprav je zmaga
odšla na Hrvaško, se je zaradi
odlične organizacije in vzdušja
vsak počutil kot zmagovalec.
Ker se je igra škuljanje po vzoru
domačega društva razširila tudi
v druge kraje po Sloveniji, se
najboljši igralci združijo v reprezentanco Republike Slovenije in
se pomerijo s hrvaško reprezentanco. Prvi letošnji dvoboj
se je 13. maja odvijal v Logu pri
Dragomeru (blizu Ljubljane), povratna tekma pa je bila 1. julija
na hrvaški strani, v Marčenegli.
V Arčonih se je pod zvezdami
odvijala 5. nočna škuljada, ki je

v dneh, ko pripeka vroče sonce,
lepo doživetje.
Prvi vikend junija pa so se člani
odpeljali na nepozaben izlet, kjer
so si na dan odprtih vrat ogledali
letališče Cerklje, opremo in oborožitev Slovenske vojske, vstopili
in iz notranjosti doživeli letala,
helikopterje in opremo ter
uživali v bogatem programu vaj
in letalskih akrobacijah izvrstnih
pilotov. Pot jih je vodila še v Belo
krajino na kosilo h Kolpi. Popoldan so preživeli na Rožancu
pri Črnomlju, kjer so si najprej
ogledali originalen mitrej iz časa
Rimljanov, na kmetiji Kočevar pa
spoznavali, kako se prideluje in
predeluje industrijska konoplja
ter spoznavali njeno uporabnost.

Društvo Škulja skrbi tudi za podmladek. Pomladni meseci so bili
v znamenju sodelovanja članov
društva in šol ter vrtcev. Učenci
osnovne šole na Vogrskem so

škuljali ob Dvorcu Vogrsko v
okviru spoznavanja kulturne
dediščine domačega kraja.
Osnovnošolci iz renške osnovne
šole so jo igrali na Taboru preživetja na Kremancah v okviru
spoznavanja načinov aktivnega
in zdravega preživljanja prostega časa. Na šoli v Šempetru pri
Gorici so prvošolci imeli športni
dan – škuljanje, malčki vrtca na
Vogrskem pa so si s škuljanjem
popestrili topel junijski dopoldan.
Pa še povabilo: zadnjo soboto
avgusta se škulja na Domačiji
Leban v Kurniku na Vogrskem.
Pridite nas pogledat, ali, še
bolje, igrat. Ker se igra z lesenimi
škuljami, je igra prijetna tudi za
otroke in ženske. 
Nives Hvalica
Foto: Arhiv Športno
Društvo Škulja
Občina Renče -Vogrsko
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zgodovina naših krajev

Druga ofenziva
Kakor smo v prejšnjem članku
napisali, prva italijanska ofenziva Italijanom ni prinesla želenih
rezultatov in tako se je dne 18.
julija 1915 začela druga italijanska
ofenziva. Avstoogrska vojska je za
silo vzpostavila obrambno linijo
in malo bolj pripravljena pričakala
začetek druge ofenzive.
Vendar je bila italijanska premoč še vedno
trikratna. Tedanje območje naše sedanje
občine je bilo razdeljeno med dva avstroogrska korpusa, XVI. in VII., ki ju je ločevala reka Vipava. XVI. korpus je zajemal
vasi Bukovica, Volčja Draga in Vogrsko, VII.
korpus pa Renče in območje Krasa.
Ker je bilo v teh enotah tudi precej slovenskih, hrvaških in bosanskih vojakov, so
domačini z njimi kmalu vzpostavili prijateljske odnose. Poveljnik XVI. korpusa je
bil general Wurm, poveljnik VII. korpusa
pa general nadvojvoda Jožef.
V drugi ofenzivi so Italijani zopet poskušali
zasesti Doberdobsko planoto. Poleg nemogočega kamnitega terena, kjer zaklonov praktično ni bilo možno kopati, je branilce še najbolj mučila žeja. Najhujši boji
so potekali na območju Šmihela (Monte
San Michele), Martinščice (S. Martino del
Carso) in Debele Griže (Monte Sei Busi).
Zaradi resnosti položaja so iz Srema v

pomoč poslali še zadnje rezerve in tako so
med 22. in 25. julijem prispele enote 59.
pehotne divizije 19. črnovojniške gorske
brigade. Žrtve na strani branilcev so bile
zelo velike. Prebivalci naših krajev so
nemo spremljali kolone ranjenih vojakov,
ki so jih vozili v zaledne bolnice ali na železniške postaje. Podoba železniške postaje
Volčja Draga, z zgrajenimi dodatnimi tiri
in številnimi barakami ter skladišči, se je
popolnoma spremenila.
Seveda se je povečal tudi strah domačinov, da slučajno kakšna italijanska granata
ne bi zadela skladišča oziroma postaje. Da
bi pravočasno opazili in lahko spremljali
sovražne premike in letalske polete sovražnih letal, so postavili več opazovalnic,
med drugim tudi balonske. Večja balonska postaja je bila v Renčah med jezom
in sedanjim novim mostom, zatem je bil
opazovalni balon na Volčji Dragi v zaselku
Dolgo proti Bazari, tretji opazovalni balon
pa je bil privezan pri Smodinovih na Vogrskem. Ponoči so ga povlekli na zemljo in
prizemljili v Dragi pri Šavorjevih, verjetno
so ga premaknili tudi v Lamovo v Volčjo
Drago, da bi Italijanom prikrili njegovo
lokacijo.
Poleg vseh tegob pa je avstroogrsko
vojsko močno pestilo tudi pomanjkanje
topništva. Zato so marsikje postavili lažne
topniške položaje, kakršen je prikazan na
fotografiji. 
Tekst in foto: Jože Ropoša
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kmetijstvo

Lastniki zemljišč morajo čebelarjem dovoliti,
da poberejo svoje roje čebel
Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem
se družina razdeli na dva dela. En
del ostane v panju, drugi del pa ga
zapusti. Približno polovica čebel,
včasih tudi več, se pridruži stari
matici in si poišče novo domovanje. Preostale čebele ostanejo v
panju in čakajo, da se iz pokritih
matičnikov izleže mlada matica, se
opraši in začne zalegati. Roj je popoln naraven začetek nove čebelje
družine, saj z izjemo satja, zalog
hrane in zalege s seboj prinese vse,
kar mlada čebelja družina potrebuje za svoj razvoj.
Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele
zaradi pridelovanja medu in drugih čebeljih
pridelkov, je zanje rojenje nezaželeno. Rojilno razpoloženje poruši delovno harmonijo
v čebelji družini. Čebelje družine, ki so v
rojilnem razpoloženju in pozneje tudi rojijo,
pridelajo tudi do 70 % manj medu. Izrojenec in roj, še posebej, če sta kasnejša, sta
za določeno čebelarsko sezono tako rekoč
izgubljena. Prav tako roji niso potrebni za
povečanje števila družin, saj te lahko povečamo umetno – z narejenci ali ometenci.
Naloga naprednega čebelarja je, da si na
več načinov prizadeva, da mu družine ne izrojijo. S pravilno oskrbo in pravilnimi posegi
v panj se lahko izognemo marsikateremu
roju. To je še posebej pomembno, če čebelarimo z večjim številom panjev v čebelnjakih, ki so daleč od našega kraja bivanja.
Žal ne gre vedno vse gladko – če zamudimo
optimalni čas za preprečevanje rojenja, je

rezultat roj na veji. Za uspešno ogrebanje
rojev čebelarju zelo koristijo hladnokrvnost,
preudarnost, iznajdljivost, spretnost in
mirna roka.
Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu veje, na robu krošnje nizkega
drevesa. Pred ogrebanjem roj popršimo
z vodo, ki smo jo za ta namen pripravili
v ročnem tlačnem razpršilniku, saj s tem
preprečimo, da bi se čebele takoj razletele. Povsem mirno, da čebele ne začutijo
nobenega tresljaja, sunemo z ogrebalnikom
navzgor, da se roj sesuje vanj. Skoraj nikoli
ne prestrežemo vseh čebel, saj jih nekaj vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane na veji.
Zato ogrebalnik pustimo na mestu, da se
večini, med katero je navadno tudi matica,
pridružijo tudi te čebele. Na koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in roj
odnesemo za dan ali dva v hladno v klet, da
se čebele umirijo.

Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj čebeljih
družin, ker jim lastniki zemljišč ne dovolijo
pobrati svojega roja čebel. Lastniki zemljišč
morajo dovoliti čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel. To je opredeljeno
v zakonodaji, in sicer v Stvarnopravnem
zakoniku (Uradni list RS, št. 87/2002 z dne
17. 10. 2002), kjer je v 84. členu, ki govori o
zasledovanju živali, napisano:
• (1) Domače in udomačene živali sme
lastnik zasledovati na tuji nepremičnini.
• (2) Lastnik ali posestnik lahko lastniku
živali prepove dostop na nepremičnino
le, če žival brez odlašanja sam izroči
lastniku.
Maja in junija je največ rojenja čebel. Če na
vaš vrt prileti roj, pokličite bližnjega čebelarja, ki mu je pobegnil roj, in mu dovolite, da
ga pobere. 
Tekst in foto: ČZS
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zdravje je vrednota

Ne odlašajte! Poskrbite za svoje zdravje,
odzovite se vabilu v program Svit in se
testirajte!

Program Svit je državni program
presejanja in zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb in raka na
debelem črevesu in danki. Namenjen je vsem prebivalcem Slovenije, ki so stari med 50 in 74 let ter
imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje. Namenjen je na
videz zdravim osebam, saj iščemo
bolezen v zgodnji fazi, ko znaki
še niso opazni. Tistim, ki že imajo
težave, svetujemo, da čim prej
obiščejo svojega osebnega zdravnika in se posvetujejo o morebitnih
vzrokih zanje in nadaljnje ukrepe.
Vse osebe v ciljni starosti vsaki dve leti
na dom prejmejo izjavo o prostovoljnem
sodelovanju v programu, ki jo morajo
izpolniti in jo v priloženi ovojnici poslati
nazaj v Center Svit, nato pa, če ustrezajo
kriterijem za sodelovanje v programu,
na dom dobijo dva kompleta testerjev za
odvzem vzorcev blata. S testom ugotavljamo prisotnost prikrite krvavitve v
blatu. Če je test negativen, pomeni, da v
blatu nismo zaznali krvavitve in je z osebo
najverjetneje vse v redu. V tem primeru
je oseba v program znova vabljena vsaki 2
leti, do dopolnjenega 74. leta starosti. Če
pa je test pozitiven, osebi svetujemo, da v
programu Svit opravi kolonoskopijo in na
ta način preveri, kaj je vzrok krvavitve.
V program Svit se trenutno odzove približno 64 % vabljene populacije (odzivnost
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je med moškimi nižja kot med ženskami),
želimo pa si, da bi se v program vključilo več ljudi, saj le tako lahko dosežemo
cilj – zmanjšanje obolevnosti za to vrsto

Odzovite se vabilu programa
Svit in ne odlašajte z oddajo
vzorcev blata, kar vam lahko
reši življenje
Ambasador goriške regije Zvonko Kozorog
je hvaležen programu Svit, zaradi katerega
so mu odkrili raka na debelem črevesu
v zgodnjem stadiju, čeprav je bil prepričan, da je popolnoma zdrav, saj ni imel
nobenih znakov bolezni. Danes je povsem
pozdravljen in hvaležen programu Svit.
»Pred šestimi leti sem prvič prejel povabilo za oddajo vzorcev blata po Programu
Svit. Brez odlašanja sem odvzel vzorce
blata in zelo hitro prejel rezultate analize, ki so bili negativni, in hitro pozabil na
program Svit. Čez dve leti sem spet prejel
povabilo za oddajo vzorcev blata. Glede
na prejšnje rezultate sem z odvzemom
vzorcev tokrat odlagal kar en mesec.
Pozneje sem izvedel, da so rezultati blata
pozitivni, kri v blatu. Dobil sem napotnico
na kolonoskopijo za pregled debelega
črevesa. Kljub govoricam o neprijetni preiskavi sem jo takoj opravil. Diagnoza – rak
debelega črevesa,« se spominja Zvonko
Kozorog. »Danes, kljub težkemu operativnemu posegu in šestmesečnih kemoterapijah na OI Ljubljana, kljubujem izzivom

raka. Z rednim vključevanjem v program
lahko bolezen odkrijemo dovolj zgodaj, ko
je zdravljenje še zelo uspešno, z odkrivanjem in odstranjevanjem predrakavih
sprememb pa lahko preprečimo, da bi se
bolezen sploh razvila.
S skupnimi močmi lahko pripomoremo k
večji osveščenosti ljudi o bremenu te bolezni in pomembno pripomoremo k temu,
da bi ljudje za to vrsto raka zboleli redkeje
ali jo vsaj dovolj zgodaj odkrili.
Vir: www.program-svit.si 
NIJZ Območna enota Nova Gorica

življenja, saj je rak povsem pozdravljen.
Hvala programu Svit. Zato pozivam vse:
odzovite se vabilu programa Svit in ne
odlašajte z oddajo vzorcev blata, kar vam
lahko reši življenje!«

mladi

Lakeness festival 2017 –
Poletje, kot ga še ni bilo!
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
je ob praznovanju 10. obletnice
obstoja društva za letošnjo sezono
pripravilo pester program. Festival Lakeness je letos obogaten z
dodatnim mesecem nepozabnih
večerov ob jezeru!
Tako je! Letošnji festival, katerega uradni
začetek smo proslavili 26. maja z otvoritvijo
bara in razstavo ob 10. obletnici društva, bo
trajal vse do začetka septembra.
Tisti, ki radi ob večerih zahajate na idilično
lokacijo ob jezercu, ste do sedaj zagotovo
bili priča številnim dogodkom, ki so se tukaj
zvrstili maja in junija. Med njimi je zagotovo
pustil lep pečat koncert skupine Primavera,
ki je tokrat predstavila izid novega albuma.
Ob njih so kot gostje nastopili še Primarna,
Prizma, Polona Furlan in nezamenljive Ibunge. Poleg Društva Mladih letos praznuje tudi
Pihalni orkester Vogrsko. Ob 85-letnici njihovega delovanja so v sklopu festivala priredili
dogodek, na katerem je nastopilo 200 nastopajočih iz gostujočih orkestrov, za popestritev

večernega dela pa sta poskrbeli skupini Dej
še‘n litro in Ikebana. Na Ribiški fešti ste se
lahko naužili morskih dobrot in dalmatinske
glasbe, za smeh je poskrbela impro skupina
Dženny Improteam, otroci pa so konec šole
skupaj z nami proslavili na dogodku Živ Žav,
pozdrav poletju!
Pester junij se je zaključil s koncertom znamenitega harmonikaša Marka Hatlaka ob
spremljavi zasedbe FUNtango. Na odru se
jim pridružil tudi hudomušni in nagajivi Iztok
Mlakar, ki je večer dodatno začinil s ščepcem
smeha, nostalgije in cmokom v grlu.
Uverturo v letošnjo sezono smo uspešno iz-

peljali, pravo poletje
pa šele prihaja in
z njim tudi številni
zanimivi dogodki
julija in avgusta,
ki jih že nestrpno
pričakujemo.
S čim nam je julij že
postregel?
1. julija smo se ob
spremljavi žlahtne
kapljice prepustili
Vinski pravljici
ob jezeru. Ob tej
priložnosti smo se
spoznali z barvami,
vonji in okusi najboljših vipavskih, briških in kraških vin, ki so
dokazovala, zakaj je vino žlahtna kapljica, ki je
cenjena že od starega veka naprej.
V Stand Up večeru 9. julija smo se nasmejali
Perici Jerkoviću, Žanu Papiču in Roku Škrlepu, dva dni prej pa smo prisluhnili predstavitvi mlade glasbene skupine No Agenda.
Vaše brbončice so obnoreli okusi jedi, ki so
jih za vas pripravili številni gostinci, ki so se
predstavili na Večerji pod zvezdami 16. julija.

skim dogodkom (4. avgust) – Analouge digital
z izvajalcema Roli in Eliaz. Za vse, ki ste julija
zamudili Večerjo pod zvezdami, vas avgusta
čaka ponovitev (13. avgust), poleg tega še
tematski večer Okusimo Brazilijo (26. avgust),
na katerem bomo spoznali brazilsko kuhinjo,
ples in glasbo.
Ni ga rocka brez rock šoka (18. avgust) – letos
bosta ponovno nastopili dve odlični slovenski rock skupini Big Foot Mama in Happy

Nasmešek na obraz nam je zagotovo narisal
marsikateri pevski talent, ki je 14. julija nastopil na že tradicionalnih Karaokah.
Ostali dogodki julija
Seveda julija ni in ne bo manjkalo niti dobre
glasbe. V house ritmih se bomo zavrteli na
dogodku Housse clasics 21. julija, z nami pa
bo tudi goriška legenda DJ Janko z I love Disco zabavo (29. julij). Češnjico na vrhu julijske
torte pa predstavlja koncert Rudija Bučarja
& Istrabanda (22. julij).

OI‘Mcweasel.
Za vse malčke pa pred novim šolskim letom
prirejamo še zadnji poletni dogodek Otroški
ŽIV ŽAV – Vrtiljak zabave z ustvarjalnimi delavnicami, gledališko predstavo in glasbenim
koncertom.
Poskrbeli smo za pester poletni program za
vse generacije in okuse. Vabljeni, da se nam
ob poletnih večerih pridružite ob jezercu,
kjer boste ob dobri pijači lahko uživali tudi ob
dobrotah Lakeness grilla. 

Avgust:
Avgust bo že v začetku popopran z elektron-

Tekst in foto: ekipa Lakeness
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mladi

Poletne radosti za otroke vseh starosti!
Prihaja Poletni Živ Žav!
Ko zazvoni zadnji šolski zvonec in
naznani, da je šolskega leta konec,
se začne poletje in z njim tudi
otroško rajanje v sklopu Poletnega
Živ Žava na Lakenessu.

Tudi letos smo poskrbeli, da bodo otroci
vsak četrtek od 6. julija do 24. avgusta
med 18. in 20. uro uživali, ustvarjali in se
prepustili domišljiji na eni izmed osmih
tematsko obarvanih delavnic.
Vas zanima, kakšen bo letošnji program?
Pod krošnjami dreves bomo v poznih
popoldanskih urah spoznali, kako lahko čudovite umetnine ustvarimo tudi
brez uporabe rok. Ponovno nas bodo
obiskali Rimljani iz Bukovice in skupaj z
njimi bomo izdelali čisto pravi mozaik.
Domišljija nima meja in prav tu nas bo
v pravljični svet naših junakov popeljala
gledališka delavnica, ki jo bomo nadgradili
z delavnico Ustvari svojo risanko, v kateri
Skupaj z njim bomo postavili pravi indijanski šotor, prisluhnili indijanskim zgodbam
in izdelali lovilec sanj, da bodo naše noči
mirnejše in sanje še lepše.
Vaše malčke lahko brezskrbno prepustite
izkušenim animatorjem, vi pa si medtem
privoščite čas zase, se oddahnete ob
jezercu in se prepustite pestri ponudbi
dobrot iz Lakeness Grilla in Bara.
Delavnice bodo tedensko objavljene na
Lakenessovi strani Facebook, predhodne
prijave na posamezne delavnice pa zbiramo na elektronskem naslovu zivzav.ak@
gmail.com.

bomo spoznali, kako iz preproste risbice
lahko nastane prava risanka. Skozi delavnice želimo otokom približati tudi pomen
varovanja okolja, recikliranja in ponovne
uporabe zavrženih predmetov, zato smo
letos vključili tudi delavnico Recikliram,
torej sem, v kateri bomo iz različnih
odpadnih materialov skušali ustvariti nove
umetnine. Ali lahko iz odpadnega materiala izdelamo tudi glasbila, bomo odkrili
na delavnici Mali orkester. Pokukali bomo
tudi v babičino omaro in poiskali skrite
recepte za domačo kozmetiko. Poneslo pa
nas bo tudi v daljno Ameriko, kjer nas bo
pričakal indijanski poglavar Zeleni Vigur.
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Občinski list / Julij 2017

… Za konec pa le najboljše!
Vrtiljak zabave!

Ob zaključku tematskih delavnic bomo
za naše najmlajše priredili veliki dogodek
– Vrtiljak zabave, ki se bo na prizorišču
Lakeness odvijal v nedeljo, 27. avgusta,
od 17. ure dalje.
Pripravljamo pester nabor ustvarjalnih
delavnic, družabnih in športnih iger,
gledališko predstavo, za konec pa pravi
glasbeni koncert! Zabava zagotovljena,
ne zamudite! 
Ekipa Lakeness

iz občine

Gasilstvo v Občini Renče-Vogrsko
V Občini Renče-Vogrsko se je v
začetku letošnjega leta na pobudo
Civilne zaščite Renče-Vogrsko in
pozitivne javnomnenjske raziskave
pri občanih ustanovilo Prostovoljno gasilsko društvo Renče-Vogrsko. V občini gasilstvo sicer
ni tradicija, pa vendar je želja po
pomoči ljudem ob požarih in naravnih katastrofah zelo velika, kar
se izkazuje ob skoraj vsakoletnih
poplavah in neurjih. Naziv gasilec
ne izraža samo človeka, ki gasi …
Gasilstvo je način življenja z željo
po nesebični pomoči bližnjemu.

Društvo je začelo delovati zelo ambiciozno,
saj se je skoraj dve desetini članov vključilo
v izobraževanja za gasilca-pripravnika. Vsi
so uspešno zaključili tečaj. Enako število
članov se sedaj udeležuje tudi izobraževanj
za naziv gasilca. Z opravljenimi tečaji si bo
lahko društvo pridobilo status operativnosti in tako začelo z nesebično pomočjo
občanom.

Tako v regiji kot na nacionalni ravni se
ustanavljanje društva PGD Renče-Vogrsko
pozdravlja in zelo podpira. Naj omenimo,
da ustanavljanje društva podpira tudi Javni
zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
Nova Gorica, ki bo društvu pomagalo in

posodilo vozilo, s katerim bodo občanom
nudili pomoč ob nesrečah. S strani občine
so tudi že rezervirana sredstva za nabavo
opreme in vozila, ki jih gasilci nujno potrebujejo za opravljanje dejavnosti in pridobitev statusa operativnosti, ki bi lahko bila že
do konca letošnjega leta.
Člani društva so svoje poslanstvo že preizkusili na požarni vaji v Osnovni šoli Renče
ter v sodelovanju s poklicno gasilsko enoto
Nova Gorica, poskrbeli za izobraževanje
šolskih delavcev in za prikaz gašenja.
Prav tako so člani društva v sodelovanju s
Civilno zaščito Renče-Vogrsko in EPPI Renče-Vogrsko poskrbeli za nemoten potek
tabora, ki je v začetku junija potekal na
Kremancah. Udeležilo se ga je približno 70
učencev Osnovne šole Renče.
Če si želite postati prostovoljni gasilec, če
ste polni volje in poguma in če želite pomagati ljudem, se društvu lahko pridružite.
Obiščete nas lahko tudi na https://www.
facebook.com/pgdrencevogrsko.
Na pomoč!
Matjaž Furlan
Foto: Arhiv PDG Renče-Vogrsko
Občina Renče -Vogrsko
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iz krajevnih skupnosti

Praznovanje dneva žena v KS Bukovica –
Volčja Draga
POZNO

En dan v letu je namenjen samo
našim ženskam, ženam, materam,
sestram in dekletom. To je 8. marec, ki se ga že 100 let praznuje kot
mednarodni praznik ekonomske
politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Pobudo
za dan, posvečen vsem ženskam,
je dala nemška feministka Clara
Zetkin leta 1910, prvič pa so ga
praznovali leta 1911 v Avstriji,
Nemčiji, Švici in na Danskem.
Na dan žena je v navadi, da se spomnimo
na vse ženske, ki so nam ljube in jim v
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znak ljubezni, pozornosti in spoštovanja
podarimo kakšen cvet, seveda pa lahko
tudi lepo misel ali pesem. In kako to
storiti lepše, kot s prireditvijo, na kateri je
vse skupaj združeno in kjer se lepe misli,
poezija in petje prepletajo z zaigranimi
skeči in inštrumentalnimi vložki.
Nepozaben večer za vse, ki so napolnili
Dvorano Angela Mlečnika v Kulturnem
domu Bukovica so pripravili člani kulturnega turističnega in športnega društva
Bukovica-Volčja Draga. K sodelovanju so
povabili otroški pevski zbor in glasbenike,
ki jih vodi Adrijana Černic Lazić, Mešani
pevski zbor Klasje Bukovica-Volčja Draga,
ki ga vodi Barbara Šinigoj, učence Šole
glasbe in umetnosti Ozlinka, ter mlade

glasbenike, ki jih vodi Nejc Vrtovec. Lastne
pesmi sta prebrala Karmen Vidmar in
Zvonko Petejan. Twirling in mažoretna
skupina Bukovica, ki deluje pod okriljem
Twirling Nova Gorica pod vodstvom
Nastje Knez in Aneje Kodermac, se je
predstavila s kratko točko. Nastope posameznih skupin sta s kratkimi skeči povezovala Lea Keber in Mirko Rovan, Samuel
Baša pa je sceno popestril s slikovnim in
zvočnim ozadjem. Za vrhunec večera je
Darko Keber na oder povabil Jožico Svete
in njene Primorce, ki so prireditev čudovito dopolnili z neizpetimi Avsenikovimi
skladbami.
Ob konci prireditve je predsednik društva
Srečko Špacapan voščil ženskam v dvorani
za njihov praznik ter jim poklonil cvetje, ki
ga je prispevala Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga ter se iskreno zahvalil
vsem nastopajočim. V prijetnem vzdušju,
ki je trajalo skozi celotno prireditev, smo
se razšli v upanju, da se taki dogodki še
zgodijo.
Hvala vsem, ki ste omogočili prireditev
in hvala vsem vam, ki ste se prireditve
udeležili. 
Irena Rovan
Foto: Bogo Rusjan

Žigonski kres
in mlaj.

RAJE POZNOI
KOT NIKOL

Foto: Petra Mozetič

RAJE
KOT NIKOLI

iz občine

Odpravimo konflikte na
delovnem mestu
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je februarja letos začel z izvajanjem šestletnega
projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – ozaveščanje o možnosti
posredovanja v sporu med delavcem in
delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se izvaja s finančno podporo
Evropskega socialnega sklada.
Občina Renče-Vogrsko je pristopila k
sodelovanju pri projektu, saj želi lokalnim
delodajalcem mikro in malih podjetij
zagotoviti brezplačno izobraževanje, katerega cilj je predvsem ozaveščanje glede
aktualnih vsebin, vezanih na nov Zakon o
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
V sklopu sodelovanja z Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve bomo
21. septembra ob 16. uri izvedli brezplačno izobraževanje za vse zainteresirane.
Predavala bosta: Roman Lubec, univ.
dipl. inž. str., in mag. Mladen Markota,
dr. med.

Program izobraževanja – četrtek, 21.
september 2017
• 16:00–16:45 Obveznosti delodajalcev
glede izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov
• 16:45–17:30 Obveznosti delodajalcev
glede promocije zdravja na delovnem
mestu in izvajanja ukrepov na področju
psihosocialnih dejavnikov na delovnem
mestu
• 17:30–18:15 Obveznosti delodajalcev
na področju izjave o varnosti z oceno
tveganja
• 18:15–19:00 Obveznosti delodajalcev
na področju meritev okolja, usposabljanja delavcev, osebne varovalne
opreme in pregledov strojev

vprašanja s celotnega področja varnosti
in zdravja pri delu. Vsi udeleženci
predavanja boste v prihodnjih šestih
letih trajanja tega EU projekta imeli
možnost pridobiti brezplačne dodatne
informacije neposredno od predavateljev. Udeleženci boste prejeli potrdila o
udeležbi.
Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da se predhodno prijavite najkasneje
do ponedeljka, 18. septembra, na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si oz.
na telefonsko številko: 05 33 84 500. 
Občinska uprava

Udeležba na dogodku je brezplačna, ob
prihodu boste prejeli tudi brezplačno
gradivo s kontakti inšpektorjev MDDSZ,
v diskusiji pa boste lahko zastavljali

FOTOGRAFSKI NATEČAJ:

»MOJA OBČINA, MOJ POGLED«

Ujemite poletni trenutek!
V poletne barve se odela je narava, ritem življenja se s soncem spaja. Ob večerih prija sprehod skozi naše vasice, mimo njiv pšenice,
ob zvoku čričkov na poletnega cvetja polne zelenice …
Zvok škržatov že naznanja, da so pred nami poletni dnevi, tisti topli in vroči, v katerih iščemo svežino. Kakšen čar ima to poletje?
Kako ga doživljate vi? Ujemite trenutek poletja v vaš fotografski objektiv in ga delite z nami!

Občina Renče-Vogrsko v sodelovanju s Foto klubom Nova Gorica organizira fotografski natečaj z naslovom
»Moja občina, moj pogled«. V natečaju lahko sodelujejo tako amaterski kot profesionalni fotografi iz naših
krajev ali širše okolice, važno je le, da so fotografije posnete na območju občine Renče-Vogrsko. Tema natečaja je precej široka, zato nam lahko pošljete fotografije, ki prikazujejo elemente naravne, kulturne in stavbne
dediščine, utrinke vsakdanjega življenja prebivalcev, njihovih šeg, praznikov in običajev ali nam posredujete
čudovite panoramske slike iz tega okolja.
Natečaj poteka od 10. maja do 30. marca 2018, vendar le pohitite, da pravi trenutek v objektiv ulovite.
Naj vam bo pri tem motivacija tudi to, da bodo avtorji treh najboljših fotografij nagrajeni. Nagradni sklad fotografskega natečaja:
• 1. nagrada: 150 € + praktična nagrada
• 2. nagrada: 100 € + praktična nagrada
• 3. nagrada: 50 € + praktična nagrada

Več informacij o natečaju, pravilnik in prijavnico najdete na spletni strani občine Renče-Vogrsko pod rubriko Razpisi. Vaše prispevke
skupaj z izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si ali po navadni pošti na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Za foto natečaj«.
Naj vam poletje prinese veliko magičnih trenutkov!

Občina Renče -Vogrsko
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Nagradno vprašanje: podarjamo abonma za
ogled predstav v SNG Nova Gorica
RenceVogrsko-186x132-01-Print

ponedeljek, 12. junij 2017 12:57:08

Občinski list vam v sodelovanju s SNG Nova Gorica podarja abonma Mali oder, s katerim si boste lahko v gledališki
sezoni 2017/2018 ogledali 6
predstav. Odgovorite na nagradno vprašanje in se pote-

gujte za brezplačni abonma
Mali oder.

Med pravilnimi prejetimi odgovori bomo
izžrebali srečnega nagrajenca, ki si bo
od oktobra 2017 do maja 2018 ogledal
naslednje gledališke predstave: Don Juan,
Zborovanje ptic, Judovski pes, Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, Ekshibicionist
in izbirno predstavo.

Nagradno vprašanje
Kateri abonma v SNG Nova Gorica zajema
drugačne in drzne predstave ter je zelo
ugoden za dijake in študente?
a) Abonma Nedelja popoldan
b) Abonma Sreda
c) Abonma Mali oder
Odgovore pošljite na naše uredništvo
po e-pošti na naslov: obcinsko.glasilo@
rence-vogrsko.si do 20. 9. 2017.

Uredniški odbor piscem člankov
Uredniški odbor se zahvaljuje vsem piscem člankov, saj smo vsakega članka, ki piše o naših krajih, zelo veseli.
V izogib nesporazumom in ker želimo, da bi bilo naše glasilo vedno boljše, vas hkrati opozarjamo na smernice,
ki veljajo za objavo člankov. Uredniški odbor namreč spoštuje načela, po katerih se ravna, zato vas prosi:
• članke pošiljajte samo na uradni naslov: obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si,
• fotografije pripnite posebej, ločene od teksta,
• nujno se je treba držati roka za oddajo člankov – po določenem datumu težko omogočimo
objavo članka v naslednji številki Občinskega lista,
• članki naj bodo podpisani, prav tako naj bodo navedeni tudi avtorji fotografij.

Občinski list je namenjen poročanju o dogodkih, ki so neposredno povezani z občino Renče-Vogrsko, krajevnimi
skupnostmi naše občine in društvi v njih. Rubrike Občinskega lista so dobro poznane in tudi vnaprej ostajajo enake.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in želimo, da bi skupaj uspešno pisali kroniko našega časa še naprej!
Uredniški odbor
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Navodilo za pošiljanje
prispevkov

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

297 x 210 + 5 mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5 mm 250 EUR

Članke za objavo v Občinskem listu je
treba poslati na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s
pripisom "Za Občinski list".

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.

OBČINSKI LIST – URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO

• 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 15. 9. 2017)!

klobaso ali salamo

ek
rt

Priprava:
Na olju prepražimo slanino, dodamo zelenjavo, sol, poper in pražimo, da postane lepa in sočna omaka. V drugi posodi
dušimo bučke, da spustijo vso tekočino,
dodamo praženo zelenjavo in še kuhamo
do mehkega.
Testenine skuhamo »na zob«, dodamo
omako in posujemo s parmezanom.

!

Za omako potrebujemo:
• žlico ali dve olja
• peteršilj
• česen
• košček paprike
• na koščke narezan olupljen paradižnik
• rezino pršuta, razrezano na male koščke,

be

Enkrat bi bil že čas, da bi lahko hitri
prehrani rekli stop. Večkrat se spominjam
moje pokojne mame, kako je znala iz nič
narediti kosilo ali večerjo, ko mesa ni bilo
na pretek. Tista njena »pašta s cuketi« mi
tudi ne gre iz spomina. Tako lepo je dišala
omaka, da bi danes moj svak rekel: »To je
hrana za bogove!«

Do

Testenine z bučkami

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: 19. julij 2017

To je to. Pa dober tek!
Renata Tischer
Foto: Roland Tischer

Rešitev križanke IN. VA. d.o.o. Renče, VRTNARSTVO RENČE, Renški podkraj 55« iz prejšnje številke:

Vodoravno: RASTLINJAK, AGITATORKA, SRK, HRT, SV, TAHITI, SAK, LR, PIJAVKA, INKA, BROZ, NARVAL, HV, OR, CROMA, SE, IASI, IH, LF, NS,
ALI, OOLIT, ULITEK, ZAVORA, VRETENČAR, TU, MURTER, EMA, SAKI, NEMO, TINE, CAR, TANKER, ŠPINAČA, OV, ISKRATEL, REMS, ARE,
EROTIK, SREM, NA, TAFT, DS, ZMAJEVA, KRILA, ODIP, KO, LIK, STA, RIBI, KIRO, ENICA, FOSIL, PELARGONIJA.
Gesla: VRTNARSTVO RENČE, ZMAJEVA KRILA, PELARGONIJA.

SUDOKU

avtor Roland Tischer
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Nagrajenci za pravilno
rešitev križanke
»Vrtnarstvo Renče«
Izmed 17 prispelih rešitev so bili
izžrebani:
 Anica Pregelj, Bukovica 8, Volčja
Draga
 Mirjam Silič, Gradnikove
brigade 49, Nova Gorica
 Majda Petrovčič, Volčja Draga
68a, Volčja Draga
Čestitamo.

Nagrade lahko dvignejo v Vrtnariji IN-VA
v Renčah.
Občina Renče -Vogrsko
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Rok za vpis v študentske domove
Študente/bodoče študente, ki želijo nadaljevati bivanje ali se prvič vseliti v katerega od študentskih domov
javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, obveščamo, da je za študijsko leto 2017/2018 objavljen Razpis
za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih.

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih
za študijsko leto 2017/18 je 16. avgust 2017.
Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!
Naslova Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo vloge:
• po pošti na naslov Visokošolsko središče v Ljubljani, Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske
domove, p.p. 99, 1001 Ljubljana;
• osebno na naslov Visokošolsko središče v Ljubljani, Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske
domove, Svetčeva ulica 9, Dom VI, 1000 Ljubljana.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonskih številkah (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in preko
e-pošte: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.
Objavljen je bil tudi Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito
v študentskih domovih za študijsko leto 2017/2018.
Razpisa sta objavljena na spletni strani Študentskega doma Ljubljana v rubriki Bivanje – Razpisi: http://www.studdom-lj.si/bivanje/razpisi.
Študentski dom Ljubljana
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