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Poletje, ki je že krepko stopilo čez naš prag, sprejmimo odprtih rok in si dovolimo izkoristiti vse lepo, kar
nam ponuja.
Takrat, ko je res vsega preveč; preveč hitenja, begajočih misli,
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Županova beseda

Cenjene občanke in občani!
Včasih so potrebni drzni in hitri
koraki za uresničitev zastavljenih
ciljev.
Več let smo si ogledovali, kakšna
bo usoda dotrajane stavbe Krajevne skupnosti Renče, ki je bila
potrebna prenove in je v večini
ustvarjala nefunkcionalen prostor
za prebivalce.
Rodila se je ideja in priložnost o
revitalizaciji trga v Renčah, s katero
bi bilo poskrbljeno tudi za preureditev propadajoče stavbe krajevne
skupnosti. Našli smo investitorje, ki
so verjeli v skupno zgodbo revitalizacije trga in ureditve prijaznejšega nov. V sklopu revitalizacije smo tik ob
zdravstvenem domu zgradili tudi prostor,
prostora za uporabo krajanov.
Skupaj z Javnim zavodom Zdravstveni
dom – Osnovno varstvo Nova Gorica,
Javnim zavodom Zdravstveni dom –
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica in
Javnim zavodom Goriška lekarna Nova
Gorica smo leta 2017 začeli z obsežnim
projektom, izgradnjo Zdravstvenega
doma Renče.
Po načrtu arhitektke Ines Bonutti smo
novo stavbo Zdravstvenega doma Renče
prostorsko umestili na mesto nekdanje
stavbe krajevne skupnosti. Z rušitvijo stavbe in novo prostorsko umestitvijo smo dosegli novo perspektivo prostora, razširitev
in odprtost ter hkrati povezanost trga s
kulturno dvorano in športnim parkom.
Nova stavba, v katero so sedaj umeščeni
prostori zdravstvene in zobozdravstvene
ambulante ter lekarne, nudi sedaj tudi
večnamenski prostor za druženje obča-

ki bo v bodoče namenjen kavarni in
slaščičarni.
Z velikim veseljem in ponosom smo dne
26. maja na slavnostni otvoritvi zdravstvenega doma predali stavbo tudi v uporabo.
Čeprav so bili včasih pogledi na ureditev
trga različni, je bilo ob otvoritvi med
krajani čutiti val veselja in zadovoljstva ob
novi pridobitvi kraja.
Z vzpostavitvijo zdravstvenega doma smo
tako stopili korak naprej k izboljšanju
življenja naših krajanov.
Kvaliteta bivanja v naši občini je za nas
izrednega pomena, zato smo se letos
odločili tudi za uvedbo t.i. Participativnega proračuna 2018, s katerim se del
sredstev iz občinskega proračuna nameni
občanom. V obliki predlogov in idej lahko
občani oblikujejo manjše projekte, ki

pripomorejo k izboljšanju družbenega življenja v naši občini. Letos so imeli občani
možnost glasovati za posamezne predloge, ki so jih pripravile krajevne skupnosti.
Z jesenjo 2018 pa bomo začeli s postopkom zbiranja projektnih idej in predlogov
za Participativni proračun 2019.
Pomembno je, da skupaj soustvarjamo
prostor, v katerem bivamo, in da se vsak
posameznik po najboljših močeh trudi za
dobrobit skupnosti. Enako velja tudi za
spoštovanje naše domovine in državnih
praznikov. Že tretjič zapored smo v simbol
spoštovanja ob dnevu državnosti in dnevu
enotnosti in samostojnosti organizirali
slavnostni dvig zastave. Dne 24. junija
smo pred kulturnim domom v Bukovici
simbolno dvignili slovensko zastavo. Dogodek so povezovali učenci OŠ Renče, za
glasbeni poklon je poskrbel Moški pevski
zbor Provox, dogodek pa so sooblikovali
tudi predstavniki Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo »Veteran«
Nova Gorica.
Kljub poletnim počitnicam bo dogajanje
v naši občini precej živo, novo sezono
je otvoril Lakeness festival. Vabljeni k
obisku, saj bo letošnji program obogaten
tudi s štiridnevnim glasbenim dogodkom
(16.–19. avgust), na katerem bo nastopilo
veliko število slovenskih, pa tudi mednarodnih glasbenih izvajalcev.
Pred nami je poletje in želim vam, da bi ta
čas izkoristili za nabor novih energij in idej
za prihodnje leto. 
Aleš Bucik, župan
Bogo Rusjan, Anja Sedevčič
Občina Renče -Vogrsko
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Nov zdravstveni dom v Renčah
za to uresničitev je naredil podžupan
Radovan Rusjan s povabilom lekarnarjem
na Goriškem. Sledila so dogovarjanja in
septembra 2016 smo pripeljali Goriško
lekarno v začasni prostor starega zdravstvenega doma.

Ob otvoritvi tega tako zaželenega
in pričakovanega objekta v Renčah je predsednik Sveta Krajevne skupnosti Renče Borut Zorn
povedal:
»Danes ponosno stojimo pred objektom,
ki je nastal na temeljih starega doma
krajevne skupnosti. Želeli smo, da se duh
renškega ponosa prenese tudi na nov
objekt, ki nam je dejansko odprl prostor
za nova obzorja. S tem objektom smo odprli prostor, tako kot je Maks Fabiani pred
100 leti z natančno in vizionarsko roko v
načrt zarisal posege, ki so kraju v tistem
obdobju prinesli večjo pretočnost in možnost medkrajevnega povezovanja. Tem
idejam, prilagojenim današnjemu času, je
ravno tako sledila arhitektka Ines Bonutti
ter zasnovala center – dušo našega kraja.
Pot do današnjega dne pa je bila precej
dolga. Že leta in leta so se porajale želje o
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prenovi stavbe krajevne skupnosti, ki pa iz
raznoraznih vzrokov niso bile uresničljive.
Star slovenski pregovor pravi, da v tretje
gre rado. Točno to se je zgodilo tudi nam.
Pred 7 leti smo skupaj s pobrateno občino
Štarancan kandidirali na razpisu za evropska sredstva, vendar kljub odlično pripravljenemu projektu brez pripomb komisije
projekt ni bil potrjen zaradi pomanjkanja
evropskih sredstev. Nismo se vdali. Leta
2014 smo s projektom Rekonstrukcija
in dozidava krajevnega doma v Renčah
kandidirali na drugi razpis Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, znanega pod imenom Oddaja 0:00 ali Kdor prvi
pride, prvi melje, a naš projekt je za pičlih
nekaj sekund padel v vodo. Sledila so
dogovarjanja za odkup celotnega dvorišča
pred stavbo krajevne skupnosti, ki smo ga
odkupili aprila 2015.
Stara neizpolnjena želja krajanov Renč je
bila želja po odprtju lekarne. Prvi korak

Zahvaljujem se županu Alešu Buciku, da
je znal pristopiti in povezati vse tri javne
zavode, ki domujejo v naši občini, in jih
prepričati, da smo stopili v skupen projekt. Odstopili smo naš dom za moderen
objekt, ki bo služil oskrbovanju kraja
naslednjih 30 let. V tej stavbi je tudi večnamenski prostor, s katerim bo upravljalo
Društvo upokojencev Renče in skrbelo za
živahno dejavnost na trgu. Večnamenski
prostor bo namenjen društvom in raznim
družabnim dogodkom, ki se bodo dogajali
v kraju. Upam tudi, da se bodo ob novi
kavarni stkala prijetna druženja. Zahvaljujem se tudi sekciji slikark društva KUL-TU-RA Renče za donirana likovna dela, ki so
polepšala naš novi zdravstveni dom.
Stara stavba, v kateri je do sedaj domoval
zdravstveni dom, bo namenjena krajevni
skupnosti, Moškemu pevskemu zboru
Provox in ostalim društvom, ki delujejo v
našem kraju.
Moja vizija v dveh mandatih je bila, kako
bi povezal trg, športni park in kulturno
dvorano v eno celoto. Koraki do uresničitve te ideje so bili majhni in delni rezultat
tega si boste lahko danes ogledali. Do
kulturne dvorane ni treba več čez trg, ker
je dostopna tudi s športnega parka in pod
pasažo te stavbe. S tem imajo tudi otroci
varnejšo pot do šole.
Stavbo predajamo v uporabo in naj bo
to prvi kamenček v mozaiku pri obnovi
celotnega trga, za katerega upam, da bo
koristen za vse. Ta mozaik lahko dopolnite

v ospredju

Aleš Bucik, Petra Kokoravec, direktorica
Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo
Nova Gorica, Ester Košiček, direktorica
Goriške lekarne Nova Gorica, in Darko
Tomšič, v. d. direktorja Zdravstvenega
doma – zobozdravstveno varstvo Nova
Gorica, so poudarjali izreden pomen
zdravstvenega doma za počutje občanov, predvsem pa nadstandard vsakdanjega življenja, ki nam omogoča boljšo
preventivno zdravstveno oskrbo. Za
Renčane in prebivalce naše občine je to
pomembna pridobitev, kajti zavedati se
moramo, da je zdravje največja dragocenost našega življenja.
Izreden kulturni okvir prireditvi so
prispevali tudi učenci Osnovne šole
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in
Moški pevski zbor Provox. Poudariti
moramo tudi izredni slikarski prispevek
amaterskih slikark društva KUL-TU-RA
Renče, saj njihove tematsko obarvane
slike krasijo in z optimizmom napajajo
stene zdravstvenega doma in lekarne.
Par korakov od recepta do zdravila, par
korakov od zavesti, da smo varni, in od
strahu pred nemogočim in nedosegljivim. To sta nov Zdravstveni dom Renče
in prostor za še vedno čile in ustvarjalne
upokojence. Cenimo to z zavestjo, da
lahko dosežemo skoraj vse v življenju, le
potruditi se moramo vsi in skupaj. 
Katjuša Žigon
Bogo Rusjan, Matjaž Bizjak

tudi vi, sami krajani, in z vašim prispevkom poskrbite, da bo ta edinstven trg, ki
ga imamo, izgledal popoln.
Želim vam veliko zdravja.«

Vse, kar bi lahko zapisali o dolgoletnih
željah, uspelih in neuspelih poskusih oživitve trga, je združeno v besedah Boruta
Zorna. Tudi vsi ostali govorniki, župan

Občina Renče -Vogrsko
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Svečani sprejem najboljših učencev pri
županu
Župan Občine Renče-Vogrsko
Aleš Bucik je 13. junija priredil
tradicionalni slavnostni 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 šest učencev
Nataša Jurman, Ela Stres, Rebeka Stres,
Klara Zuodar, Neil Černe in Tina Zorn, ki
jih poleg odličnih dosežkov odlikuje tudi
vzorno obnašanje do sošolcev in delavcev
šole, je vsa leta dosegalo slovensko 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 italijanske bralne značke
Epi Letture, nagrade in pohvale na likovnem področju, pohvale za sodelovanje
v šolskem pevskem zboru, in še bi lahko
naštevali. Razredničarki Alma Gregorič in
Erna Janašković sta v več obrazložitvah
izpostavili tudi pohvale za delo v razredni
skupnosti ter spoštljiv odnos do sošolcev,
delavcev šole ter medgeneracijsko sodelovanje. Učence je spremljal tudi ravnatelj
Bogomir Furlan.
Župan je v uvodnih pozdravnih besedah
poudaril, da se moramo vsi nenehno
truditi za ohranjanje kulturne dediščine
in slovenske identitete ter predvsem
življenjskih vrednot, kot so ljubezen do
domovine, narodna zavest, spoštovanje
državnih simbolov in praznikov, ter seveda
za slovenski jezik.
Na koncu je letošnjim najboljšim učencem čestital za izredne dosežke in jim ob
željah za uspešno nadaljnje izobraževanje
podelil knjigo – znanstveno monografijo
»Pokrajina telesa. Zoran Mušič v vidu Mauricea Merlea-Pontyja« avtorice Nelide
Nemec. 
Vladka Gal Janeš
Anja Sedevčič
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v ospredju

Slavnostni dvig zastave ob dnevu
državnosti
Občina Renče-Vogrsko in Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica sta v
počastitev dneva državnosti in 27.
obletnice osamosvojitvene vojne za
Slovenijo na ploščadi pred Kulturnim
domom Bukovica pripravila tradicionalno prireditev »Slavnostni dvig
zastave«, na kateri je bila čast dviga
slovenske zastave pod vodstvom društva »Veteran« dodeljena učencema
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Nejcu Bavdažu in Tinetu Vodopivcu.
Na letošnji prireditvi so za kulturni program
poskrbeli učenci naše šole Nejc Bavdaž kot
napovedovalec, Tine Vodopivec z recitacijo,

Maks Martinuč s harmoniko in Lan Cunder
trobento; z domoljubno pesmijo pa so se
državnemu prazniku poklonili pevci renškega
Moškega pevskega zbora Provox.
Na pomen obdobja pred sedemindvajsetimi leti in na 25. junij 1991, ko je Slovenija
formalno postala neodvisna država, je v
svojem uvodnem nagovoru spomnil župan
naše občine Aleš Bucik. Po dvigu zastave
pa so člani društva »Veteran« poskrbeli za
svojevrstno presenečenje, saj so vsem štirim
učencem podelili spominske plakete, ki jih
bodo vedno spominjale na izkaz spoštljivega
odnosa do enega naših največjih državnih
simbolov – zastave naše domovine. 
Vladka Gal Janeš
Anja Sedevčič
Občina Renče -Vogrsko
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Občinska uprava poroča

Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto
2019 – projekt participativni proračun
Vaš glas je pomemben!
Občinski svet je s sprejemom proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto
2018 sprejel in potrdil predlog župana, da tudi v naši občini vpeljemo
participativni proračun.

lovanja. Potrudili se bomo odgovoriti
tudi na vsa vaša vprašanja in dvome. Po
pomoč pri pripravi projektnih predlogov
se boste lahko obrnili tudi na občinsko
upravo ali svoje predstavnike krajevnih
skupnosti. Vse informacije v zvezi s tem,
kako oddati predlog, vam bodo na voljo
tudi na spletni strani občine.
Posamezni občan ali skupina občanov
bo lahko na posebnem obrazcu predlagala projekt v vrednosti med 1.000
in 5.000 EUR. Izglasovani projekti se
bodo uvrstili v predlog proračuna za
leto 2019, glasovalo pa se bo le za
tiste predlagane projektne predloge, ki
bodo ustrezali merilom za upravičenost
projektov in bodo uvrščeni na listo za
glasovanje. Projekti, ki ne bodo izpolnjevali meril, bodo zavrnjeni. Seznam
zavrnjenih projektov bo objavljen na
spletni strani občine.

Participativni proračun je projekt, s
katerim imate občani priložnost, da
aktivno sodelujete pri oblikovanju še
lepše in uspešnejše občine. S svojimi
predlogi lahko spreminjate skupnost,
lahko pa tudi zgolj glasujete in podprete
tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši
in najbolj primerni.
Ponosni smo, da smo med prvimi občinami v Sloveniji, ki smo svojim občanom
omogočili participativno odločanje pri
porabi proračunskega denarja.
Letos so vam krajevne skupnosti pripravile nabor projektnih predlogov, o katerih smo želeli slišati vaše mnenje, in vaš
glas je odločil, kateri projekti se bodo
letos izvedli. Rezultate glasovanja ste že
prejeli po vseh gospodinjstvih v občini.
Glasovanja se je na ravni celotne občine
udeležilo 298 volilcev, prepričani pa
smo, da vas bo jeseni vsaj še enkrat več.
Pripravljamo se namreč že na izvedbo
projekta participativnega proračuna za
leto 2019.
Tokrat bo vaše aktivno sodelovanje imelo še toliko večjo težo. Vsi občani boste
8
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namreč imeli priložnost ne le sodelovati
pri odločanju o tem, kateri projekti se
bodo v vaši krajevni skupnosti izvajali,
temveč boste lahko tudi sami predlagali projekte, ki bodo izboljšali vaše
življenjsko okolje.
Cilj projekta je pridobiti projektne
predloge za celotno območje občine
po posameznih krajevnih skupnostih, ki
bodo dani na glasovanje občankam in
občanom, starejšim od 15 let, s stalnim
ali začasnim bivališčem na območju
Občine Renče-Vogrsko.
Za participativni proračun bomo v
proračunu občine za leto 2019 namenili
54.800 EUR. Sredstva bodo razdeljena
po krajevnih skupnostih. KS Bukovica-Volčja Draga bo v ta namen imela na
razpolago 15.800 EUR, KS Renče 27.500
EUR in KS Vogrsko 11.500 EUR. Letos
jeseni vas bomo podrobno seznanili s
projektom participativnega proračuna
za leto 2019, izvedli bomo tudi delavnice, na katerih vam bomo predstavili
participativni proračun, njegove prednosti, merila in načine vašega sode-

Prepričani smo, da imate občani veliko
zanimivih idej in da bomo mnoge s skupnimi močmi tudi realizirali. Pri participativnem proračunu v naši občini lahko
sodelujejo vsi, ki so dopolnili 15 let, ker
verjamemo, da bodo tudi mlajši, kljub
mladostni razigranosti, o svojem kraju
razmišljali konstruktivno.
Vabimo vas torej, da izkoristite priložnost,
se še bolj povežete s sokrajani in oblikujete dobre projekte. Sami zagotovo najbolje
veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno
in potrebno, kaj je treba spremeniti, kako
in na kakšen način še nadgraditi prijetno
življenje v naši mladi občini.
Želimo vam, da lepo in umirjeno preživite
dopustniški čas, si do jeseni naberete veliko energije, predvsem pa razmislite, katere dobre ideje boste oddali kot projektne
predloge za participativni proračun 2019.
Veselimo se vseh vaših predlogov!
Spoštovane občanke in občani Občine
Renče-Vogrsko, sodelujte in pokažite, da
vam je mar za razvoj vašega kraja! 
Beti Čufer
Direktorica občinske uprave
Bogo Rusjan

k u lt u r a

Društvo KUL-TU-RA Renče privabilo vrsto mladih glasbenikov

Koncert učencev in učenk glasbenih šol
Topel, skoraj poletno obarvan
večer smo konec maja v veliki
dvorani kulturnega doma v Bukovici posvetili mladim in njihovi
ljubezni do glasbe, do vsega lepega
in ubranega.
Zbralo se je lepo število mladih glasbenikov in njihovih spremljevalcev ter zavzetih
poslušalcev, ki smo uživali v zvokih različnih
glasbenih instrumentov, glasbenih sestavov
in lepega petja. Predstavili so se mladi in
manj mladi izvajalci skladb na kitaro, harmoniko, diatonično harmoniko, klavir, flavto,
saksofon, trobento, tubo, tolkala, violino ter
otroški pevski zbor in mlada pevka. Tolikšen
nabor pevcev in izvajalcev skladb glasbenih
mojstrov je bilo mogoče zbrati ob že tradicionalnem sodelovanju številnih glasbenih
šol, ki delujejo znotraj in zunaj naše občine.
Koliko vneme, ljubezni, truda in odpovedovanja je zahteval predstavljeni program,
vedo le tisti, ki so obiskovali glasbene šole
in tečaje ter vsi, ki so jih zvesto spremljali na
tej poti. Nekateri med njimi so komaj stopili
v svet spoznavanja sveta glasbe, drugi so
pokazali že pravo mojstrstvo, vsi pa so pokazali resen in zavzet pristop. Ob zaključku
izvajanja so nastopajoči poiskali oči svojega
učitelja in staršev ter gotovo so v njih našli
priznanje in spodbudo za nadaljnje delo. O
tem so pričali tudi prisrčni aplavzi hvaležnega občinstva, k sproščenemu vzdušju in vabilu k novim nastopom pa je svoje pridodal
tudi sladoled, ki ga je otrokom in obiskovalcem namenil organizator koncerta, Društvo
za kulturo, turizem in razvoj Renče.
Pohvala torej vsem nastopajočim in njihovim staršem, pa tudi učiteljicam in učiteljem
Otroškega pevskega zbora Bukovica-Volčja
Draga, Glasbene šole Nova Gorica, Šole
glasbe in umetnosti Ozlinka, Poučevanja
glasbe Renče, Godbeniške šole Vogrsko,
Godbeniške šole Prvačina in harmonikarjem pod vodstvom Nejca Vrtovca. Priznanje
si zasluži tudi novinarka in izjemna poznavalka glasbe Tatjana Gregorič, ki z veseljem
sodeluje pri oblikovanju sporeda in pripravi
povezovalnih tekstov. Naj dodamo, da so
tudi vodje glasbenih šol že med posameznimi glasbenimi točkami spomnili občinstvo
na poslanstvo svojih ustanov in zaželeli
mladim še mnogo zadoščenja na glasbeni
poti. Ob letu pa na svidenje! 
in

Vesna Pahor
Občina Renče -Vogrsko
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Pihalni orkester Vogrsko iz Filadelfie s
srebrno plaketo
Pihalni orkester Vogrsko je
1. junija na Vogrskem priredil koncert z naslovom Via Filadelfia, na
katerem so člani in članice orkestra
predstavili tekmovalni program, s
katerim so se teden kasneje udeležili tekmovanja v Kalabriji.
Godbeniki so se na jug Italije odpravili že
v četrtek, 7. junija, zvečer ter potovanje
izkoristili še za zadnje skupne vaje, plavanje
v morju in ogled mesta Tropea, ki velja za
enega najlepših v južni Italiji. V soboto, dan
pred tekmovanjem, so prisluhnili koncertu skladb predsednika ocenjevalne žirije
Jacoba De Hanna, ki ga je priredil domači
pihalni orkester Giovanni Gemelli. Premiorkester. Poleg njega sta bila v žiriji še Alfio
Zito in Giuseppe Barletta. Obvezna skladba je zanimiva za orkester in privlačna za
občinstvo, saj nam pričara podobo gradu
in njegovo okolico. Tekmovalni program
se je zaključil s skladbo po izbiri: vogrinski
godbeniki so zaigrali skladbo Vesuvius
Franka Tichelija, ki ponazarja Vezuv in divji
ples eksplozivne energije s poganjajočimi
ritmi rajajočih zubljev.
Veseli in ponosni na dosežen uspeh so
godbeniki poprijeli za instrumente tudi po
razglasitvi rezultatov. Na trgu pred dvorano
so z igranjem domačih koračnic ustvarili
nadvse prijetno vzdušje in z nastopom znova navdušili poslušalce. Predsednik žirije
je sproščeno in čustveno dirigiral orkestru,
erno so pod skladateljevo taktirko predstavili skladbo, posvečeno mestu tekmovanja
– Filadelfii.
Deseto mednarodno glasbeno tekmovanje
je potekalo v nedeljo, 10. junija, in sicer v
štirih kategorijah. Pihalni orkester Vogrsko
je sodeloval v kategoriji B ter pod taktirko
Nejca Kovačiča dosegel 87 točk in tako
osvojil srebrno plaketo.
Orkester se je na tekmovanju najprej predstavil z ogrevalno skladbo Andante Festivo
finskega skladatelja Jeana Sibeliusa. Sledila
je obvezna tekmovalna skladba Castrum
Alemorum skladatelja Jacoba De Haana,
tudi predsednika tričlanske strokovne žirije,
ki je ocenjevala to mednarodno tekmovanje. Jacob De Haan je nizozemski skladatelj, ki je napisal vrsto izvirnih del za pihalni
10
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ko je zaigral prelepo slovensko skladbo Na
Roblek.
Godbeniki pravijo, da bodo ti trenutki
skupaj s sprehodi ob morju in druženjem,
prepletenim z glasbo, smehom, pesmijo
in prijetnimi klepeti, vsem ostali v lepem
spominu. S to srebrno plaketo je Pihalni orkester Vogrsko obogatil zbirko odličij s tekmovanj in uspešno sklenil letošnjo sezono,
zato se odpravlja na zaslužene počitnice.
Zagotovo pa so godbeniki z dirigentom na
čelu na tem tekmovanju pridobili dodaten
zagon za nadaljnje delo in glasbene projekte, ki jih čakajo v bodoče. 
Tina Saksida
Jakob Gustinčič
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Mladi ljubitelji glasbe
Zaključni koncert Poučevanja glasbe Renče
»Če imaš glasbo dovolj rad, potem boš
kar naenkrat začutil, da te ima tudi
ona rada. Ko ti bo hudo, te bo glasba
prijateljsko potolažila; ko boš vesel, se
bo veselila in šalila s teboj; ko se ti bo
junačilo, boš z njo še dosti bolj junaški; ko
boš samoten, te bo mehko pobožala kot
mati in te zamotila s svojimi pravljicami
iz glasbenih svetov. Verjemi, biti ljubitelj
glasbe – to je sreča!« (M. Voglar).

Da, smo ljubitelji glasbe in glasba
nas osrečuje. Zato smo se pred
zaključkom šolskega leta, v soboto,
19. maja, ponovno srečali v dvorani
Mestne občine Nova Gorica ter povabili starše in znance, da bi košček
svoje radosti delili tudi z njimi.
Dvorana se je v sobotnem večeru napolnila s toni violin in kitar, prisluhnili smo tako
samostojnim kot tudi skupinskim nastopom. Zatopili smo se v glasbena dela
velikih skladateljev. Zazvenele so skladbe
baroka, klasike in romantike ter sodobne
klasične glasbe. Tudi ljubitelji popularne
glasbe niso bili prikrajšani.

Učenci so se potrudili in pokazali svoj
napredek, ki so ga z vajami in vztrajnostjo
pridobivali v teku šolskega leta. Bili so
ponosni na to, da lahko nastopajo in
razveselijo vse prisotne. Vsak od mladih
glasbenikov je bil za svoj trud poplačan s
prisrčnim odzivom občinstva.

Šolsko leto se je zaključilo in na vrsti
so počitniški dnevi. Našim učencem pa
glasbe tudi v tem času gotovo ne bo
primanjkovalo, saj smo njeni ljubitelji,
glasba nas osrečuje in spremlja skozi vse
življenje. 
Petr Böhm
Nika Simčič

V naši Sloveniji pesem živi
Pred koncem šolskega leta se po
godbeniških, glasbenih in drugih
šolah vrstijo številni nastopi, na katerih učenci pokažejo svoje talente,
ki so jih pridno razvijali med letom.
Mladi iz Godbeniške šole Vogrsko
so skupaj z gosti 25. aprila pripravili
Spomladanski koncert, ki je v večnamenski dvorani na Vogrskem navdušil veliko število obiskovalcev.

popevk in številnih narodnozabavnih skladb,
ki so ime »Slovenija« ponesle v svet.
Vse te glasbene zvrsti nam govorijo o tem,
da se slovenska duša že od nekdaj samouresničuje v tenkočutni slovenski povezanosti, v

sodelovanju in razumevanju. Išče in potrjuje
se v strpnosti, v medsebojnem upoštevanju
in spoštovanju. Njena pradavna izkušnja je,
da je samo po tej poti moč priti do skupne volje in do uresničitve skupnega cilja.
Slovenska pesem nam daje tudi napotek za

Uvodna skladba Moja dežela je obiskovalce
spomnila na vse tiste lepote in skrite kotičke, ki so nam bili darovani med strmimi skalnimi vršaci na severu in mehkimi dolenjskimi griči na jugu in med širnimi ravninami na
vzhodu in Jadranskim morjem na jugozahodu. Toda to niso edine lepote naše dežele.
Ko prisluhnemo ritmu besed slovenskega
jezika, začutimo, da se te v vsej polnosti
izražajo tudi preko glasbenega ustvarjanja.
Od preprostih ljudskih pesmi do nepozabnih
Občina Renče -Vogrsko
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sedanjost. Ubranost, sodelovanje in povezanost so potrebni tudi v življenju posameznika, naroda in naše dežele. In prav to je bilo
tudi sporočilo, ki so nam ga hoteli položiti
na srce mladi ustvarjalci godbeniške šole s
svojimi mentorji.

Koncert so polepšale tudi članice Twirling
mažoretnega društva Nova Gorica. Društvo
bo decembra praznovalo 50 let od prvega
nastopa »korakajočih deklic«. Na Vogrskem,
v Bukovici in Ajdovščini imajo skupino MINI
TWIRL, v katerih vadijo začetnice. Predstavi-

la se je skupina od 6 do 12 let starih deklic iz
Bukovice. 
Dunja Kovačič
Tina Saksida

Zaključek šolskega leta v Godbeniški šoli
Vogrsko
V četrtek, 21. junija, so se učenci Godbeniške šole Vogrsko za
zaključek šolskega leta občinstvu
predstavili s sproščenim, a izvirnim
glasbenim programom. V prijetnem vzdušju so jim nato učitelji
izročili priznanja za dosežen uspeh,
podeljene pa so bile tudi praktične
nagrade za skrbnost pisanja domačih nalog.

in raznoliko. Številne ure vaj in druge
spremljajoče aktivnosti so pripomogle
k uspešni izvedbi glasbenih dogodkov, o
katerih smo že poročali. Posebni in nepozabni pa so bili tudi trenutki, ko so učenci
godbeništvo in instrumente, ki igrajo v
pihalnem orkestru, predstavili učencem
OŠ Šempas. Z glasbeno zgodbico, ki je
opisovala vas Vogrsko in njene naravne
lepote ter kulturno dediščino, pa so mladi
godbeniki navdušili tudi učence POŠ Vogrsko in otroke iz Vrtca Vogrsko.

Z veseljem lahko rečemo, da je bilo glasbeno muziciranje v šoli tudi letos pestro

A še preden so se zaprla šolska vrata, so
se v torek, 19. junija, učenci godbeniške

šole zbrali ob družabni igri. Razdeljeni
v skupine so se odpravili po Vogrskem,
kjer so na več točkah prejeli navodila za
nadaljnjo pot. Skrbno so reševali glasbene naloge, na pomoč pa so jim priskočili
tudi vaščani. Glede na to, da je postajalo
vedno bolj vroče, je bil »tuš« z vodnimi
balončki, ki jih je pričakal na koncu poti,
nadvse dobrodošel. Vrhunec tega prijetnega popoldneva je bil trenutek, ko so
učenci odkrili skriti zaklad – osvežilni lubenici, sokove in slaščice, kar so z navdušenjem pojedli. »Bilo je res lepo,« so bile
besede, s katerimi smo se tega dne razšli.
Sedaj se bomo prepustili lenarjenju in
uživanju v toplih sončnih dneh. Jeseni se
zopet vrnemo v šolske klopi, ki jih bomo
z veseljem delili tudi z novimi učenci.
Otroci in mladostniki, pridružite se nam v
Godbeniški šoli Vogrsko! 
Valentina Gregorič Saksida
Tina Saksida
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V Vrtcu Renče diši po palačinkah

šola in vrtec

V skupini Zvezdice nam ni nikoli
dolgčas. V zadnjem tednu maja so
otroci spoznavali sestavine, kot so
jajca, moka in mleko.
Otroci so jajca šteli in opazovali ter tipali
prepeličja, kokošja in nojeva jajca, se igrali
z moko, jo presipali in skozi igro spoznavali lastnosti tekočin. Nagrada za ves vložen
trud in vztrajnost pri delu so bile slastne
palačinke, ki so jih otroci pekli z vzgojiteljicama Matejo in Ariano. Vse kuharice in
kuharji so si najprej izdelali kuharske kape,
nato pa pomagali pri peki in mazanju
palačink. Hodniki vrtca so čudovito dišali,
slavnostno mizo pa smo pripravili na atriju. Palačinke z marmelado so bile odlične
in so vsem otrokom zelo teknile.
Njami! Njami! 

Mateja Komac
Arhiv OŠ Renče

Pozdrav pomladi v Vrtcu Renče
Po zimi nastopi tisti čas, ko nas obišče gospodična s cvetočim klobukom, v rožnatih copatih ter s polnim kovčkom toplih sončnih žarkov, podaljšanih dnevov in dišečih cvetov.
Imenuje se pomlad.

V četrtek, 5. aprila,
smo v Vrtcu Renče v
sklopu delavnic »Radi
se imamo in skupaj
se igramo« s skupno
dejavnostjo pozdravili
pomlad. Otroci so se
srečali s pomladno vilo,
s katero so ob spremljavi klavirja zapeli
nekaj pomladnih pesmi.
Zabava se je nadaljevala
z različnimi pomladnimi
dejavnostmi. Otroci so
posejali rože in žito,
presajali rože ter se
naučili otroške pesmi
Kukavica. Dan je bil
čudovit, poln dišeče
pomladi, druženja in
povezovanja vrtčevskih
otrok. Kljub temu, da
smo se zabavali in imeli
lepo, že nestrpno pričakujemo poletje in nove
dogodivščine, ki nam jih
prinaša. 
Sara Marušič
Arhiv Vrtca Renče

Občina Renče -Vogrsko
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Projekt skupine Metulji in Pikapolonice

Moj prvi vrtiček
V Vrtcu Bukovica so otroci čez celo
leto razvijali spoštljiv in odgovoren
odnos do narave, pridobivali pa so
tudi izkušnje, kako sami ali s pomočjo odraslih vplivajo na naravo in
kako lahko prispevajo k varovanju
in ohranjanju naravnega okolja.
Najstarejši otroci vrtca iz skupine Čebele
so že drugo leto skrbeli za cvetlični vrt.
Skupini Metulji in Pikapolonice pa sta v
letošnjem šolskem letu uredili vrtiček ob
atriju igralnice Metuljev. V jesenskih in
zimskih mesecih smo vrtiček le opazovali.
Spomladi smo ga očistili. Pri tem nam
je pomagal tudi hišnik Franko. Konec
aprila je v vrtec prišla Leonova mama,
gospa Ana Čebron, ki nam je pomagala
urediti vrtiček. Skupaj smo posadili sivko,
rožmarin in nageljčke. Vse rastline nam je

podarila, za kar se ji vsi otroci in strokovne
delavke Vrtca Bukovica zahvaljujemo. 

Mojca Črnologar Merljak
Arhiv Vrtca Bukovica

S pesmijo in plesom v stare čase
Zadnji četrtek v maju, ko se je ta
topli mesec počasi poslovil in na
stežaj odprl vrata poletju, je v Renčah
odzvanjal zvok starih ljudskih glasbil
in hudomušnih malih pevcev, saj je
ta večer potekala zaključna prireditev
Vrtca Renče in Vrtca Bukovica.
Na tej prireditvi se je čas za trenutek ustavil, saj so nas malčki skupaj s strokovnimi
delavkami popeljali v stare čase naših babic
in dedkov. Na sredini prizorišča se je bohotilo
veliko češnjevo drevo, okrog njega pa so se
zbrali otroci obeh vrtcev. Oblečeni so bili v
najrazličnejša ljubka oblačila in noše. Zapeli
so nam ljudske pesmi Moja mati kuha kafe,
zazibali so se in zaplesali ob pesmi Ob bistrem
potočku je mlin, prikazali so tudi ples Pridne
peričice, prekmurski ples ter Rašplo in Židano
marelo. Na vrhuncu prireditve so v dvorano
pogumno zakorakali otroci, ki bodo septembra
prvič vstopili skozi šolska vrata. Pospremili smo
jih s ploskanjem, bodoči šolarji pa so prisrčno
dvignili svoje predšolske »maturantske kape«
in nam pomahali v slovo.
Večer je bil pravo doživetje za oči, ušesa in
srca vseh poslušalcev. To nam lahko podarijo
le otroci! 
Nika Kodrič
Arhiv OŠ Renče
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Tabor preživetja 2018

šola in vrtec

Na Kremancah je zadnji vikend v
maju potekal že tradicionalni Tabor
preživetja, ki ga Osnovna šola
Renče organizira ob močni podpori
Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko.
Novosti letošnjega tabora je bilo kar
nekaj. V načrtovanje dejavnosti in vsebin
tabora smo predhodno vključili učence,
ki so predlagali zanimiva izhodišča. Med
njimi je bila tudi pobuda devetošolcev, da
bi odšli na prizorišče tabora en dan prej,
pomagali Civilni zaščiti pri postavitvi tabora in naslednji dan delovali kot mentorji
mlajšim učencem. Ob pomoči strokovnih
delavcev, Civilne zaščite in lovcev smo z
devetošolci to tudi uspešno izvedli. Druga
novost je bila, da smo prvi dan tabora v
celoti izkoristili kot pouk v naravi za vse
učence šole in podružnice, kar pomeni,
da se je v petek zjutraj proti Kremancam
odpravilo več kot 250 otrok v spremstvu
strokovnih delavcev.
Na Kremancah nas je naprej pozdravil
gospod Miran Pahor, ki je otrokom spregovoril o zgodovinskem pomenu Kremanc
v smislu narodnoosvobodilnega boja. Nato
se je začel pouk v naravi. Otroci iz vseh
razredov so bili po starosti razdeljeni v
več kot dvajset heterogenih skupin. Pouk
v naravi je bil vezan predvsem na bogato
naravno okolje, tako da so učenci izkusili
gozd z vsemi čuti: ukvarjali so se z zvoki
narave, risali z naravni barvami, izdelovali
klop, pripravljali taborni ogenj, pripravljali
jamo iz žagovine za peko gline, iskali zdravilna zelišča za pripravo napitka, raziskovali
drevesne vrste, ustvarjali hiške za škratke,
izdelovali statve iz gozdnih rastlin, improvizirali v naravi in še mnogo drugega.

Po kosilu se je večina otrok odpravila
proti Renčam, na prizorišču pa je ostalo
sedemdeset tabornikov, ki so se urili
v veščinah preživetja vse do nedelje.
Petkovemu nočnemu pohodu z lovci, ki
je bil namenjen opazovanju gozdnih živali
(ker smo bili precej glasni, so živali prej
skrivaj opazovale nas, kot mi njih, čeprav
smo enega zajčka res videli), je sledila
nočna straža po razporedu, ki je bila za
otroke zelo razburljiva. Letos so otroci s
sabo prinesli pribor ter posodo za hrano
in pijačo ter sami skrbeli za čistočo vsega.
Dežurna ekipa je pripravljala posode za
pranje z vročo vodo in za marsikoga je bila
to skorajda nova izkušnja. Lahko rečemo,
da smo na ta način poleg učenja pranja
posode porabili veliko manj plastike, ki
nikakor ne sodi v naravno okolje.
Soboto smo preživeli v Renčah, kjer so

otroci ob Vipavi z Ribiško družino Renče
spoznavali bogastvo in hkrati ogroženost
reke ter se učili o odgovornosti vsakega
posameznika do reke in narave, omogočili
pa smo jim tudi nepozaben adrenalinski
spust z rafti. Vsi skupaj smo se na koncu udeležili slovesne otvoritve novega
zdravstvenega doma v Renčah. Ko smo
v vročem popoldnevu prišli nazaj na
Kremance, smo ugotavljali, kako prijetno
zavetje nudi gozd, čeprav je trideset in
več stopinj. Sledilo je ustvarjalno popoldne, krajši tečaj prve pomoči in družabni
večer s slastnimi hamburgerji, spet po
zaslugi Civilne zaščite.
Nedeljo smo izkoristili za delavnice
gozdne pedagogike, otroci so se urili
v debatnih veščinah, konjeniki pa so
organizirali pravo tekmovanje s podkvami.
Konji, tudi sicer naši spremljevalci skozi
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tabor, so pri otrocih vedno izredno dobro
sprejeti – jezdijo jih, se vozijo z vozom, jih
božajo in se z njimi pogovarjajo. Čisto za
konec, ko je bilo v nedeljo že res vroče, so
novoustanovljeni gasilci iz Renč za otroke
organizirali gasilsko tekmovanje. Otroci
so bili zelo motivirani in upamo, da se
med njimi skrivajo novi člani prostovoljnih
gasilcev. Na koncu so nam gasilci prikazali
gašenje s peno in tudi z vodo, kar smo
izkoristili za prijeten tuš.

Tako se je zaključil še en Tabor preživetja,
ki ga na naši šoli in tudi širše v slovenskem
prostoru ocenjujemo kot izjemen primer
odličnega sodelovanja šole in lokalne
skupnosti. Tabor otrokom omogoča
medpredmetno celostno učenje v
neformalnem okolju narave, pa tudi
prenos znanja iz šole v življenje in obratno
ter spodbuja razvoj veščin samooskrbe
in preživetja v naravi. Hvala vsem, ki ste

pri Taboru preživetja 2018 pomagali,
predvsem Občini Renče-Vogrsko in
ekipam Civilne zaščite, še posebej hvala
pa gasilcem, konjenikom, lovcem, ribičem,
staršem, ker nam zaupate otroke, in tudi
delavcem šole.
In čisto za konec še taborniški pozdrav:
»Zdravo!« 
Mojca Saksida
Stane Drašković Pelc, Mojca Saksida

Ljudska univerza Nova Gorica – LUNG, (Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica) vabi k vpisu
na strokovna, brezplačna izobraževanja. Namenjeni so vsem vam, ki želite izboljšati
svoje temeljne in poklicne kompetence, povečati svojo zaposljivost in uspešnost pri
opravljanju delovnih nalog ter razviti svoje podjetniške sposobnosti ali dejavnost

Napovednik brezplačnih tečajev za jesen 2018
Začetni tečaj računalništva (60ur)
• RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA
ODRASLE - (RPO)

Tematski računalniški tečaji
– Računalniško in digitalno
opismenjevanje (50 ur)

• Program EXCEL; Delo s preglednicami

• DRUŽBENA OMREŽJA

Programi splošnega
neformalnega izobraževanja
odraslih (50 ur)

• KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU
IN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

• VARNA UPORABA INTERNETA: Internet- kje prežijo nevarnosti

• DOBRO POČUTJE ZA KVALITETNE KORAKE - Kako doseči in vzdrževati zdrav
način življenja

• UPORABA PAMETNIH TELEFONOV IN
TABLIC: Računalnik v žepu

• OSNOVE UPORABE ITALIJANŠČINE NA
DELOVNEM MESTU IN ZA VSAK DAN

• DIGITALNA FOTOGRAFIJA: Poglejmo
skozi drugo oko

• JEZIKOVNI KORAK NAPREJ - NADALJEVALNI TEČAJ ITALIJANŠČINE
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Levo navedeni tečaji bodo potekali na
LUNG-u. Predviden pričetek je mesec
avgust ali september 2018.
ZBIRAMO PRIJAVE!
Predavanja potekajo dvakrat tedensko
od 16:15 dalje.
Tečaji so namenjeni zaposlenim,
starejšim od 45 let. Prednost bodo imeli
odrasli s končano srednjo šolo ali manj
usposobljeni na določenem področju. Če
bo prostor v skupinah bomo vanje lahko
vključili tudi mlajše osebe.
Kontakt in prijava: Milena Cotič,
Tel.: 05-33 53 111, 05-33 53 100,
e-pošta: milena.cotic@lung.si
Več informacij najdete na: www.lung.si

zdravstveni dom v Renčah

Matjaž Bizjak

Na temeljih starega do novih obzorij

Na mestu, kjer je še nedolgo nazaj stala dotrajana stavba krajevne skupnosti, sedaj stoji nov Zdravstveni dom Renče. Pot do dolgo pričakovanega objekta ni bila vedno lahka, potrebnih je bilo veliko
usklajevanj, pa tudi veliko potrpljenja s strani krajanov in obiskovalcev Renč. Ob fotografijah Slavice
Stibilj in Zdenka Zorna se spomnimo faz gradnje do slavnostne otvoritve nove pomembne pridobitve naše mlade občine, ki je potekala 26. maja.

Občina Renče -Vogrsko
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šola in vrtec

Zaključna prireditev pred dnevom državnosti
na Osnovni šoli Renče
Zaključno prireditev pred dnevom
državnosti so učenci in učenke
Osnovne šole Renče in Podružnične šole Bukovica pod vodstvom
učiteljic in mentoric pripravili v
četrtek, 21. junija.
Prireditev si je v prijetnem okolju za šolo v
Bukovici skupaj z drugimi učenci ogledalo
precejšnje število staršev. Učenci nižjih
razredov so nastopili in navdušili z glasbenimi in igranimi točkami: Novi časi v stari
vasi, zapeli in zaplesali so Pridne peričice,
ljudsko Marko skače, skladbo ansambla
Čuki Ena po domače, uprizorili so tudi
ples klobukov in štajerski ples.
Šola je ponosna na pridne glasbenike,
ki so tudi tokrat spremljali vrstnike z
glasbenimi točkami: Jaša Mozetič, Žiga
Mozetič, Maks Martinuč, Nika Grenkuš
in Anja Kerševan. S plesno koreografijo je
nastopila Nikita Pečečnik. Razredničarke
šestega, sedmega in osmega razreda
so predstavile najuspešnejše učence
z oddelkov, ravnatelj pa jim je podelil
knjižne nagrade.
Program je z veznim tekstom povezovala
učenka osmega razreda Žanet Skomina.

Nagovor je sklenila z naslednjimi besedami: »Tako mi, otroci, kot naša domovina
rastemo, se razvijamo, potrebujemo podporo, zgled, dosegamo vzpone in včasih
tudi padce. Pa vendar! Stremimo naprej,
k jutri, ki bo prijazen in bo ponujal enake
možnosti vsem.
Vse najboljše,
moja domovina
Slovenija!« Na
odru je ob zaključku prireditve zazvenela še znana

pesem Tam, kjer sem doma. Zapeli so jo
skupaj vsi nastopajoči, učenci podružnice
in matične šole, razredna in predmetna
stopnja. 
Katja Černe
Arhiv OŠ Renče

LAKENESS
Volčja Draga pri Novi Gorici

Poletni Živ Žav
vsak petek od 29. junija do 24. avgusta
(med 18:00 in 20:00 uro)
8 kreativnih delavnic polnih ustvarjanja, igre, spoznavanja okolja in predvsem zabave

DELAVNICE:
- Gremo na morje

- Potujem okoli sveta

- Igrivi petek

- Do kam seže mavrica

- Kamen na kamen palača

- Ustvari svoj strip

- Gasilci na delu

- Mladi mornarji

Delavnice so brezplačne.
Več informacij na: zivzav.ak@gmail.com, na FB strani: Gremo n’ Lakeness.

Občina Renče -Vogrsko
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Mednarodni festival škuljanja v Istri
V malem slikovitem istrskem mestecu
Svetvinčenat je od 21. do 23. junija
na prireditvi Ivanja v okviru Dnevov
občine Svetvinčenat potekala mednarodna predstavitev starih tradicionalnih iger Evrope. Športno društvo
Škulja je kot predstavnik Slovenije
sodelovalo s predstavitvijo škuljanja
in tekmovanjem v škuljanju.
Dediščina Evrope so tudi stare igre. Kažejo,
kako se je nekoč živelo, danes pa tradicionalne
igre prehajajo tudi v različne tematske in
interesne sfere. O tem je med drugimi
uglednimi gosti na festivalu spregovorila tudi
gospa Magdalena Tovornik iz Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO. 
Nives Hvalica
Arhiv Društva Škulja

Tekmovalci ŠD Partizan Renče na tekmi
svetovnega pokala mladinskih kategorij v
skokih na trampolinu

Med 26. in 28. aprilom je v Brescii
v Italiji potekala tekma svetovnega
pokala mladinskih kategorij
(WAGC) v skokih na trampolinu.

valcev iz štirinajstih držav in s štirih celin.
Iz ŠD Partizan Renče so v reprezentanci
nastopili Enej Lango, Patrik Nemec, Jure
Rupar, Žan Zorn, Matjaž Cotič in Petra
Arčon.

Slovenija se je tekme udeležila z mladinsko reprezentanco, ki so jo sestavljali
tekmovalci iz društev Sokol Bežigrad in
Narodni dom iz Ljubljane ter Partizan
Renče. Tekme se je udeležilo 137 tekmo-

V individualnem nastopu je Patrik Nemec
v kategoriji 11–12 let z devetim mestom
za las zgrešil finale. V kategoriji 15–16 let
je deveto mesto zasedel tudi Matjaž Cotič
in s tem enako kot Patrik za eno mesto
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zgrešil nastop v finalu. V kategoriji sinhro
sta Patrik Nemec in Enej Lango dosegla
izjemen rezultat, saj sta osvojila bronasto
medaljo. To so za Slovenijo prve medalje
na tekmah v skokih na trampolinu WAGC.
Tudi vsi ostali tekmovalci so odlično
prikazali svoje znanje, saj so se uvrščali na
sredino lestvice. 
Igor Ferjančič
Zvonko Cotič

šport

Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih na
veliki prožni ponjavi in tekma v TeamGymu
V soboto, 5. maja, je v Športnem
centru Triglav v Ljubljani potekalo
11. odprto prvenstvo Bežigrada v
skokih na veliki prožni ponjavi, v
popoldanskem času pa še tekma v
TeamGymu.
Tekme v skokih na veliki prožni ponjavi
se je tokrat udeležilo nekaj več kot 200
tekmovalk in tekmovalcev iz vse Slovenije
ter nekaj tekmovalcev iz Srbije. Rezultati
tekme štejejo tudi za Pokal Slovenije v tej
gimnastični disciplini.
Mlajši dečki ŠD Partizan Renče so
premagali skoraj vso konkurenco, saj je
Enej Lango osvojil prvo, Matic Bremec
drugo in Ahac Pavlica četrto mesto.
Seveda so tudi ekipno stali na najvišji
stopnički.
Ekipa starejših deklic je osvojila četrto
mesto, ekipa starejših dečkov pa prvo.
Med slednjimi je bil najboljši Patrik
Nemec na prvem mestu, Žiga Mozetič je
dosegel peto mesto, Domen Skomina pa
šesto. V kategoriji mladink, ki so ekipno
osvojile drugo mesto, je bila najboljša Lea
Vidič na tretjem mestu, Lea Terčon pa se
je uvrstila na šesto. Še eno zlato in eno
srebrno medaljo smo dobili pri mladincih:
prvo si je prislužil Matjaž Cotič, drugo pa
Žan Zorn.
Prva ekipa mladincev se je uvrstila na
prvo mesto, druga ekipa pa na tretje.
Za las je pri članih zgrešil stopničke Tim
Mozetič, ki je osvojil četrto mesto.
Popoldan je na istem športnem prizorišču
potekala še tekma v TeamGymu, ki
združuje dva ekipna nastopa, in sicer tri
zaporedne kombinacije skokov na mali
prožni ponjavi ter tri kombinacije na
parterju. Naši tekmovalci so v kategoriji
8–14 let osvojili drugo (fantje) in tretje
mesto (dekleta), v starejši kategoriji
13–17 let pa prvo (fantje) in tretje mesto
(mešana ekipa).
Iskrene čestitke vsem tekmovalkam in
tekmovalcem ter njihovim trenerjem za
odlične rezultate! 
Tanja Beč
Boris Pregelj
Občina Renče -Vogrsko
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Tekmovanja v umetnostnem kotalkanju
V pomladnih mesecih so se
tekmovanja v umetnostnem
kotalkanju nadaljevala.
Že od 27. do 29. aprila je potekalo tradicionalno tekmovanje Goriška vrtnica, ki
so se ga udeležili tudi renški kotalkarji, ki
so tekmovali v obveznih likih, kratkem in
dolgem programu. Med najboljšimi v obveznih likih so bili Tim Berginc, Hana Berginc in Ivana Štrukelj, seveda vsak v svoji
starostni kategoriji. Na drugem mestu je
bila Mija Erzetič, na tretjem pa Manca
Osojnik Kerševan in Urška Furlani. V
kratkih programih sta se najbolje odrezali
Ivana Štrukelj s prvim in Urška Furlani z
drugim mestom, v dolgih programih pa so
stali na najvišji stopnički Taja Bratuž, Mija
Erzetič, Hana Berginc in Ivana Štrukelj.
Tretja je bila Lia Dobrila.
V kotalkarskem klubu Pirueta v Domžalah
se je 3. junija odvijalo tekmovanje, ki
se ga je udeležilo nekaj mlajših renških
kotalkarjev. Najboljši sta bili Kaja Bizjak
in Mija Primožič. Obe sta osvojili drugo
mesto.
V Novi Gorici se je 16. junija odvijal že
21. Memorial Sandre Jakin. Udeležilo se
ga je kar nekaj naših mladih športnikov,
ki so se dobro odrezali. Tekmovanje
je potekalo v obveznih likih, kratkih in
dolgih programih. V obveznih likih so
v svojih kategorijah na najvišji stopnički stali Tim Berginc, Kaja Bizjak, Mija
Erzetič, Alex Vižin, Hana Berginc in
Urška Furlani. Drugo mesto sta osvojili
Tina Uršič in Eni Zorn, tretje pa Manca Osojnik Kerševan in Ajda Pahor. V
kratkem programu so bili najboljši Alex
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Vižin, Hana Berginc in Lia Dobrila, tretja
je bila Eni Zorn. V dolgih programih pa
so bili najvišje uvrščeni renški kotalkarji
naslednji: na prvem mestu Tim Berginc,
Kaja Bizjak, Mija Erzetič, Adam Cozzes in
Hana Berginc. Drugi so bili Taja Bratuž,
Manca Osojnik Kerševan, Tina Uršič, Melani Slejak, Alex Vižin in Eni Zorn. Tretje
mesto pa sta zasedli Luna Padovan in
Ajda Pahor.
Zadnji vikend v maju je na Opčinah pri
Trstu potekal tudi že tradicionalni Memorial Sedmak-Bressan. Udeležile so se ga
štiri renške kotalkarice, med njimi sta bili
najboljši Ajda Pahor na prvem mestu in
Mija Erzetič na tretjem.
Drugi teden v juniju je v Riminiju,
natančneje v kraju Misano Adriatico,
potekalo tekmovanje, ki se ga v
različnih kategorijah vsako leto udeleži

veliko tekmovalcev z vsega sveta.
Renški kotalkarski klub so zastopale tri
predstavnice: Maja Corsi je zasedla šesto
mesto, Tina Uršič štirinajsto in Ajda Pahor
sedemnajsto. Tekmovale so v skupinah z
več kot štiridesetimi kotalkarji. 
Majda Rusjan
Arhiv KK Renče

Pokal Nemčije 2018
Med 8. in 12. majem je v nemškem Freiburgu kot vsako leto potekal Pokal Nemčije, ki sta se ga udeležili Ivana Štrukelj in
Urška Furlani. Ivana in Urška sta tekmovali med svetovno konkurenco in se zelo
dobro odrezali: Ivana je bila v obveznih
likih šesta, v prostem programu pa peta.
Urška je bila v obveznih likih osemnajsta,
v prostem programu pa deveta.

šport

Oderzo in prijateljska tekma
Konec junija je bilo v Oderzu
tekmovanje, na katerem so sodelovali
predstavniki različnih držav (Italije,
Japonske, Dominikanske republike,
Paname, Portugalske …), med njimi
tudi Slovenije.
Renški kotalkarji, ki so nastopili, so se
ponovno izkazali. Tekmovali so Tim in
Hana Berginc, Tina Uršič, Mija Erzetič,
Mija Primožič, Maja Corsi, Ajda Pahor,
Adam Cozzse, Lia Dobrila, Ivana Štrukelj
in Urška Furlani pod budnim očesom
trenerke Sare Pregelj.
Konec junija so v Renčah na prijateljski
tekmi sodelovali kotalkarji oz. člani
klubov iz Slovenije, Italije, Argentine,
Dominikanske republike, Japonske … 
Majda Rusjan
Arhiv KK Renče

Državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju
V Renčah je 30. junija in 1. julija
potekalo državno prvenstvo
v umetnostnem kotalkanju.
Sodelovali so kotalkarji petih
slovenskih klubov.
Letos so renški kotalkarji osvojili 22
zlatih, 4 srebrne in 9 bronastih medalj.
Zmagali so v vseh kategorijah, kjer so
tekmovali, tako v prostem programu kot
v kombinaciji.
V kategoriji začetnice je zmagala Taja

Bratuž, Klara Uršič je bila četrta. Med
cicibani je v obveznih likih, prostem
programu in kombinaciji zmagal Tim
Berginc. Med cicibankami je bila v
obveznih liki Kaja Bizjak tretja, v prostem
programu prva, druga Luna Padovan,
četrta Manca Osojnik Kerševan. V
kombinaciji je zmagala Kaja, tretja je
bila Luna in četrta Manca. Med mlajšimi
deklicami je v vseh treh kategorijah
zmagala Mija Erzetič, druga je bila Ajda
Pahor. V prostem programu je bila tretja
Maja Corsi, četrta v obveznih likih Tina
Uršič. V tej kategoriji so nastopile še

Maša Bizjak, Erin Gorjanc in Zala Koglot.
Med starejšimi dečki je v vseh treh
kategorijah zmagal Alex Vižin. Izven
konkurence je tekmoval Adam Cozzes
in tudi stal na stopničkah. V kategoriji
kadetinj je v prostem programu zmagala
Lia Dobrila. Med mlajšimi mladinkami sta
bili v vseh treh kategorijah uvrščeni Ivana
Štrukelj na prvo in Urška Furlani na tretje
mesto. Med mladinkami je bila najboljša
Jessica Marka. 
Majda Rusjan
Arhiv KK Renče

Občina Renče -Vogrsko
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ljudje, ki zaznamujejo čas in prostor

V spomin Danilu Stepančiču
Še je prisotna globoka žalost in
velika bolečina ob izgubi našega
dragega, dolgoletnega predsednika
Kotalkarskega kluba Renče,
Danila Stepančiča. Množica ljudi,
ki se je prišla poslovit od velikega
človeka, izvrstnega športnika,
zagnanega družbeno aktivnega
delavca in odličnega prijatelja,
je potrdila njegovo zelo opazno
dolgoletno vlogo v našem kraju,
širšem okolju v Sloveniji in izven
njenih meja.
Na kotalkališču, kjer je Danilo pred 26 leti
skupaj s prijatelji ustanovil naš klub, smo
te dni gostili tekmovalce vseh slovenskih
klubov na najvišjem slovenskem
tekmovanju – državnem prvenstvu.
Tokrat prvič v vseh teh letih brez njegove
prisotnosti. Ob ustanovitvi kluba si je
Danilo postavil izziv, ki mu je bil, tako kot
mnogim drugim, s svojo voljo, energijo,
pozitivno naravnanostjo in predvsem
dobrim duhom takoj kos. Zgradil nam
je čudovit dom, v katerem se odlično
počutimo in dobro delamo, kar se nam na
rezultatih tudi pozna.
Tudi tokrat smo osvojili številna odličja. Le
kako bi se jih veselil skupaj z nami! A kljub
dobrim rezultatom bi nam tako kot vedno
doslej ponavljal: »Saj ni pomembno, da
smo najboljši, zagotovo pa smo najlepši.«
In tu je seveda imel v mislih lepoto
srčnosti, športnega duha, sočustvovanja
in spoštovanja drug drugega.
Zapustil nam je neizmerno bogastvo,
ki nam ga je podaril s svojimi dejanji,
razmišljanji in podporo v dobrem in
slabem. Za njim bo ostala izjemna
zapuščina. Pogrešali ga bomo, a smo si že
zadali, da bomo njegovo pot z vso močjo
nadaljevali.
Člani Kotalkarskega kluba Renče 
Nela Pregelj
Arhiv KK Renče
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društva

Tradicionalno srečanje starejših krajanov Renč
V nedeljo, 6. maja, je Krajevni
odbor RK Renče priredil že
tradicionalno srečanje za starejše
krajane. Kot običajno smo se zbrali
v domači kulturni dvorani. Vsi, ki so
se povabilu odzvali, bilo jih okrog
sto, so lahko uživali v prijetnem
nedeljskem druženju.
Prisotne so pozdravili predsednica KO
RK Renče Rožica Žvanut, sekretarka OZ
RK Nova Gorica Neli Skočaj, podžupan
Občine Renče-Vogrsko Radovan Rusjan in
predsednik Krajevne skupnosti Renče Borut Zorn. Zadovoljni smo, da so se našemu povabilu odzvali tudi mladi glasbeniki
Godbeniške šole Vogrsko in Prvačina, ki
so s svojimi nastopi popestrili dogajanje.
Pod mentorstvom učiteljice Kristine Saksida so nastopile flavtistke Mia Abramič,
Lina Lazić, Hana Lukežič, Lucija Pavlin
in Žana Šuligoj. Na kitaro jih je spremljal
Aleksij Drnovšek. Z nastopom nas je
navdušil tudi domači harmonikar Žiga
Mozetič, ki je poskrbel za sproščeno in
veselo vzdušje.
V KO RK Renče po svojih nepopolnih
podatkih ugotavljamo, da je leta 2018
v kraju 301 oseba, starejša od 70 let.
Letošnjih 70-letnikov je kar 32, za razliko
od rojenih v vojnih in povojnih nekaj letih,
ko so bile generacije skromne. Veseli
nas, da živi med nami kar 27 90-letnikov,
in sicer šest moških in kar 21 žensk.
Najstarejša ženska je rojena leta 1921,
moški pa leta 1919. Čestitamo! Nekateri
so bili prisotni tudi na letošnjem srečanju,
in sicer: Vida Jelerčič iz Lukežičev, stara
93 let, Ana Markočič od Oleščev, hčerka
Lucijana Bratkoviča - Bratuša, po katerem
nosi ime naša šola, stara 92 let, Berta
Mozetič iz Ozrenja, stara 91 let, in Marija
Iskra s Polinišča, stara 91 let. Ana in Berta
sta bili dolga leta članici odbora RK Renče.
KO RK se zahvaljuje KS Renče, OZ RK Nova
Gorica, Radovanu Rusjanu za ozvočenje,
nastopajočima godbeniškima šolama in
Žigi Mozetiču, Miji Lipušček za vodenje
in povezovanje programa ter navsezadnje
Karli, ki nam je pripravila dobro pogostitev. 
Rožica Žvanut
Arhiv KO RK Renče
Občina Renče -Vogrsko

27

Društva

Slikarji v Društvu KUL-TU-RA – delavno,
a lepo nam je
Toplo sonce in prebujajoča se
pomlad sta tudi nas zvabila v
naravo.
Tako smo po zimi in nadležnem dežju
skupaj s svojimi rekviziti – stojali, barvami,
platni – našli pot najprej do vrta burbonk
na Kostanjevici nad Novo Gorico. V prijetni
družbi soslikarjev iz prijateljskih društev
smo tudi letos soustvarjali Festival vrtnic,
na katerega so Društvo KUL-TU-RA znova
povabili organizatorji (Društvo ljubiteljev vrtnic, HIT Nova Gorica in Mestna
občina Nova Gorica). Festival je potekal
že trinajstič, na njem pa smo letos obeležil
tudi petnajsto obletnico zasaditve burbonk
v kostanjeviškem vrtu. Sodelovali smo na
ex-temporu 6. maja in otvoritvi razstave
slik 11. maja v Hotelu Sabotin. Dogajanje je
soustvarjalo kar 41 posameznikov. Kulturni
del programa sta povezovali ga. Lavra
Peršolja, predstavnica družbe HIT, in ga.

Jana Jakin Petejan, vodja Hotela Sabotin.
Z mentorico akademsko slikarko Jano
Dolenc sva predstavili naše društvo, potek
ex-tempora in nastale slike. Glasbeni del

programa pa so prispevale pevke Vokalne
skupine Vogrinke.
Kot je že v navadi, smo v Renčah tudi letos
organizirali mednarodni ex-tempore. Z
nami so soustvarjali prijatelji slikarji iz
društev Mazzini Endas iz Tržiča, Dablo
iz Brd, Svetloba iz Deskel in DLU Tolmin
ter nekaj posameznih ustvarjalcev, ki niso
člani društev. Okrog 9. ure smo se zbrali
pred kulturno dvorano v Renčah, se malo
podkrepili, nato pa zavzeli za slikanje
zanimiva mesta v vasi: ob Vipavi, v vrtu
gradu, nekaterim pa je ustrezal kar prostor
na trgu pri zdravstvenem domu. Prijetno
ustvarjalno srečanje smo zaključili okrog
15. ure. Nastala dela bomo postavili na
ogled v jeseni, ko se bomo ponovno zbrali
in nadaljevali z ustvarjanjem.
Tudi na delavnicah, ki se odvijajo v
zaodrju kulturne dvorane nam ni bilo
dolgčas. Posvečali smo se slikanju konja,
obravnavali smo način slikanja diptiha (tj.
dveh slik, ki tvorita eno celoto) in se učili
stiliziranja slik, kar smo s pridom uporabili
pri upodabljanju vrtnic. Velik izziv pa je
bila odločitev, da tudi mi na svoj način
prispevamo nekaj k novi stavbi, ki se
ponosno dviga sredi Renč. Tako so začeli
nastajati srčki, ki sedaj bogatijo stene
zdravstvenega doma v Renčah.
Naj nam poletni dopust da novih moči za
izzive, ki nas čakajo v drugi polovici leta.
Hema Jakin
Arhiv KUL-TU-RA
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Otvoritev ekološkega otoka in dela
adaptirane ceste v Renškem Podkraju

Dogodki

Kot že omenjeno v naslovu, je
25. aprila v Renškem Podkraju
potekala otvoritev ekološkega
otoka, ki je postavljen na novi,
ustreznejši lokaciji, in ceste
ob njem, ki je bila ustrezno
adaptirana.
Slavnostni trak je skupaj s predsednikom
Krajevne skupnosti Renče in podžupanom Občine Renče-Vogrsko ob pomoči
najmlajših prerezala najstarejša krajanka
Renškega Podkraja, gospa Kristina. Da je
bilo druženje še prijetnejše, je poskrbel
mladi harmonikar Matija. Prijazni in

ustrežljivi krajani Renškega Podkraja pa so
poskrbeli, da naša grla niso ostala suha. 

Majda Rusjan
Bogo Rusjan

Budimpešta in okolica
Iz Renč do Budimpešte je kar nekaj
ur vožnje, toda renški upokojenci
smo si pot prijetno skrajšali z nekaj
postanki in z obilnim zajtrkom.
Naše pridne ženske so spekle precej peciva,
moški pa so poskrbeli za dobre salame in
sir ter vse, kar spada poleg. Brez dobrega
domačega kruha iz krušne peči ne gremo
nikamor. Bilo je kot na ohceti! Že to je
poskrbelo za izredno dobro razpoloženje na
avtobusu, k temu pa je pripomoglo še nekaj
veselih in razigranih potnikov ter obilica
zanimivih informacij neumorne vodičke.
Res, da dvodnevni izlet ni običajen za našo
izbiro, toda očitno je bilo, da smo tokrat vsi
potrebovali spremembo za malo daljši čas.
Ob prihodu v Budimpešto smo si najprej

ogledali Budim, ki je izredno zanimivo
utrjeno mesto nad reko Donavo in Pešto. Ta
grajski kompleks je ena največjih zanimivosti
Madžarske. S svojo očarljivostjo te popelje
v preteklost bogatega dvornega življenja …
Toliko posebnih vtisov se niti ne utegne
razporediti v »skrinjico spomina«. Budim je
resnično treba videti in doživeti.

mestnim parkom, gradom iz 19. stoletja,
imenovanim Vajdahunyad, in velikim
budimpeštanskim ponosom arhitekture – s
Parlamentom. Lepoto in zanimivosti mostov
čez Donavo, ki povezujejo Budim in Pešto,
smo skoraj premalo doživeli, toda vsi so
arhitektonsko zelo zanimivi in vsak od njih nosi
in povezuje svojo zgodbo.

Ogledali smo si Citadelo, grič nad Pešto z
veličastno utrdbo in velikim spomenikom
in prekrasnim panoramskim pogledom na
celotno Budimpešto. Ta predel si bomo
verjetno zapomnili po velikem nalivu in
pogledu na vesele turiste na odprtem
avtobusu, premočene, a zabavne in razigrane.
Ja, naš avtobus je k sreči imel fiksno streho!

Po dobri večerji in klepetu smo pozno zvečer v
hotelu izmenjevali vtise prvega dne. Naslednji
dan smo se vkrcali na ladjo in se odpeljali do
lepega baročnega mesteca Szentendre, ki
je bilo zgrajeno v 15. stoletju. To je mestece
boemov in različnih umetnikov, kjer ti pa
nakupovalna uličica dodobra izprazni žepe, če
le nisi dovolj odločen in malo skopuški.

Izredno zanimiva je tudi Pešta z velikim Trgom
herojev iz več obdobij zgodovine, lepim

Pot nas je ob Blatnem jezeru vodila tudi v
zanimivo vasico Tihany. Madžari pravijo,
da je to najlepša vas pri njih. Prijazen kraj,
prepojen s starinami in romantiko. Evropski
projekti razvoja podeželja so vidni na vsakem
koraku – dolge kolesarske steze, obnovljeni
hoteli, penzioni in velik poudarek na naravnih
lepotah.
Veliko smo doživeli, toda izredno razpoloženje
vseh udeležencev in še posebej široki in
prešerni nasmehi naših pravih animatorjev,
ki še danes razširijo usta v neukrotljiv smeh,
so krona tega izleta. Že dolgo ne toliko
razigranosti in dobre volje. Naj tako tudi
ostane! 
Katjuša Žigon
Silva Lasič
Občina Renče -Vogrsko
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IZ NAŠIH KRAJEV

Podjetje Kristal praznuje z vami

Če vas pot pelje skozi Renče, mimo
šole in pokopališča proti Gradišču,
konec zaselka Lukežiči težko
spregledate lično, zastekljeno
poslopje z urejenim parkiriščem.
Če vstopite vanj, boste prijetno
presenečeni nad tem, kar vam
ponuja. Za temi zidovi se je
namreč začela 25-letna zgodba
podjetja Kristal.
Leta 1993 sta Vera in Stojan Zorn
začutila priložnost za uresničitev njune
poslovne ideje in ustanovila podjetje
za uvoz in prodajo izdelkov za dom in
gospodinjstvo. V tistih časih prodajne
police na slovenskem trgu še niso bile
tako polne tovrstnih izdelkov, zato so bile
takratne okoliščine naklonjene razvoju

take dejavnosti.
Prva trgovina podjetja Kristal je torej
odprla svoja vrata že 25 let nazaj in nam
ponudila izdelke, ki so bili takrat novost
na našem trgu. V naše okolje so med
prvimi vpeljali tudi nekatere prodajne
prakse po vzoru prodajalcev iz sosednje
Italije – kupcem so že zelo zgodaj ponudili
poročne sezname.
Iz zelo majhnega družinskega podjetja, ki
je začelo delovati tako rekoč na domačem
dvorišču, so se s trudom in vztrajnostjo
razvili v podjetje, ki ima danes sedem
prodajaln po Sloveniji.
Na sedežu podjetja v Renčah je velik
razstavni prostor, ki se razteza na
skoraj 300 kvadratnih metrih, in približno
1000 kvadratnih metrov veliko skladišče

za potrebe grosistične prodaje. Podjetje
Kristal d. o. o. Renče je danes zastopnik za
vodilne svetovne proizvajalce izdelkov iz
porcelana, nerjavečega jekla in stekla ter
kuhinjske in okrasne keramike. Vse izdelke
iz njihove ponudbe tržijo na slovenskem
trgu, v prihodnosti pa je njihov cilj tudi
širitev prodaje na ostale trge.
Vera, ki je Kristalovo »srce«, se začetkov
spominja z veseljem. Veliko težje je bilo
v obdobju recesije, ko je bilo treba zelo
premišljeno izbirati prave in zanimive
izdelke, zaradi katerih so bili drugačni in
prvi na trgu.
Uspelo jim je in sedaj to zgodbo
nadaljujeta njuna otroka, Erika in Dimitrij
s sodelavci, Vera in Stojan pa jima z vsemi
svojimi izkušnjami stojita ob strani. Njuno
načelo je, naj gradijo na trdnih in stabilnih
osnovah in sprejemajo vedno dobro
premišljene odločitve.
Zamisli in načrtov je še veliko, volje do
uresničevanja le-teh pa tudi. Energija
mlade generacije, ki je v zadnjem
desetletju prevzela vodenje podjetja, tako
uspešno naprej piše to zgodbo.
Naj bo ta prispevek tudi priložnost, da
se podjetje Kristal d. o. o. iskreno zahvali
vsem krajanom in občanom naše občine
za dolgoletno podporo, naklonjenost, za
vse obiske prodajaln in s tem izkazano
zvestobo. 
V sodelovanju s podjetjem Kristal
Alenka Gregorič
Matjaž Bizjak
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gospodarstvo

Spot svetovanje goriška
Kdo so konzorcijski partnerji, izvajalci
SPOT SVETOVANJE GORIŠKA?
V konzorciju SPOT svetovanje Goriška
sodeluje šest partnerjev: RRA severne
Primorske d. o. o. Nova Gorica (vodilni
partner), Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Posoški razvojni center PRC Tolmin,
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija
d. o. o. Idrija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in Območna
obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina.
V kaj je projekt SPOT SVETOVANJE
GORIŠKA umeščen?
SPOT svetovanje Goriška je tretji nivo
sistema SPOT, ki ga sestavlja 12 regijskih
točk SPOT Svetovanje in ki poleg pomoči
pri registracijskih ter elektronskih postopkih preko portala SPOT prvenstveno
nudijo strokovno pomoč podjetniških
svetovalnih storitev.
Sistem SPOT sestavljajo štirje nivoji:

• Portal
Portal spot.gov.si je uradna spletna
stran sistema SPOT. Gre za dosedanji
eVEM portal, ki je državni portal za
podjetja in podjetnike. Namen portala
je poslovnim subjektom omogočiti čim
lažje, enostavno, hitro in brezplačno
poslovanje z javno upravo. Portal
zasleduje cilj združevanja storitev
po načelu »vse na enem mestu« za
poslovne subjekte.
• SPOT Registracija
Drugi nivo sistema SPOT predstavljajo
»registracijske« (fizične) točke za

podporo poslovnim subjektom. Gre
za obstoječe točke VEM (sedaj SPOT
Registracija), kjer uporabnik s pomočjo
referenta opravi postopke, ki jih
omogoča portal spot.gov.si.
• SPOT Svetovanje
Tretji nivo sistema SPOT predstavljajo
regijske točke SPOT svetovanje,
ki poleg pomoči pri registracijskih
postopkih nudijo strokovno pomoč z
različnih področij v obliki informiranja/
svetovanja, organizacije delavnic in
usposabljanj za potencialne podjetnike
in podjetnike, izmenjave dobrih praks
in predstavitve globalnih trendov,
regionalno povezovanje … Točke
SPOT Svetovanje nudijo bistveno
širši vsebinski obseg storitev, ki
je potencialnim podjetnikom in
podjetnikom v pomoč pri dvigu
konkurenčnosti na trgu.
• SPOT Global
Četrti nivo je nacionalna točka SPOT
– SPIRIT Slovenija, javna agencija,

ki izvaja obogaten nabor storitev s
področja internacionalizacije in tujih
investicij, namenjen je predvsem
podjetjem izvoznikom ter investitorjem.
Kaj je poslanstvo projekta SPOT
SVETOVANJE GORIŠKA in katere so
aktivnosti v okviru le-tega ter kdo so
ciljne skupine, koristniki storitev?
V okviru SPOT svetovanje GORIŠKA
zagotavljamo izvajanje celovitih
podpornih storitev za potencialne
podjetnike ter mikro, mala in srednje
velika podjetja (informiranje, svetovanje,

organizacija delavnic in usposabljanj,
izmenjava dobrih praks), skrbimo
za povezovanje različnih institucij in
vzpostavljamo partnerstva za spodbujanje
podjetništva na lokalni in regionalni
ravni. Evidentiramo tudi potrebe na
lokalni in regionalni ravni, poročamo
o zaznanih administrativnih ovirah s
strani svetovancev pri nastajanju in
delovanju podjetij ter skrbimo za splošno
promocijo podjetništva na regionalnem in
lokalnem nivoju. Točke SPOT Svetovanje
torej nudijo širok obseg storitev, ki so
potencialnim podjetnikom in podjetnikom
v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.
V čem se projekt SPOT SVETOVANJE
GORIŠKA razlikuje od dosedanjih
svetovalnih storitev s strani države?
V okviru podpornih storitev države za
poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni
sistem – sistem SPOT (Slovenska poslovna
točka). Cilj je vzpostavitev celovitega
sistema brezplačnih podpornih storitev

države za poslovne subjekte pod enotno
znamko. Pod okrilje SPOT je med drugim
prešel tudi dosedanji sistem VEM (točke
VEM in portal e-VEM).
Projekt je sofinanciran s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna
agencija. 
SPOT svetovanje Goriška
Vir: FB, SPOT svetovanje Goriška

Občina Renče -Vogrsko
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Vabljeni v Večgeneracijski center Goriške –
svetla stran življenja tudi v poletnih mesecih
Večgeneracijski center Goriške
– svetla stran življenja, ki deluje
na Ljudski univerzi v Novi Gorici,
postaja vse bolj prepoznaven v
lokalnem okolju, predvsem po
zaslugi raznovrstnih dejavnosti za
vse generacije, ki so brezplačne
in se vsakodnevno odvijajo v Novi
Gorici, Posočju in Ajdovščini,
občasno pa tudi v drugih okoliških
občinah.
V maju smo se priključili kampanji EU
projekt – moj projekt, v okviru katere je
potekalo kulinarično-glasbeno druženje s
priseljenci iz Brazilije, Hrvaške, Kolumbije
in Poljske, ustvarjali smo z glino, barvali
svilo in sestavljali scrapbook, terapevt
Miha Kramli pa je osvetlil področje
zasvojenosti z različnimi mobilnimi
napravami in IKT tehnologijo nasploh.
V maju in juniju smo se v VGC Goriške
vključili v Teden vseživljenjskega učenja
2018, najvidnejšo promocijsko kampanjo
VŽU v Sloveniji, ter v sklopu le-te izvedli
številna predavanja, delavnice in oglede
za vse generacije. Več o programu na
www.lung.si.

Tudi poletje bo zanimivo – predvsem
pa namenjeno otrokom. V juniju, juliju
in avgustu namreč pripravljamo pestre
počitniške aktivnosti, namenjene otrok v
starosti od 6 do 11 let.
Ker je aktivnosti res veliko, bomo
zelo veseli pomoči prostovoljk in
prostovoljcev – pridružite se nam lahko
pri izvajanju počitniških aktivnosti za
otroke, učne pomoči, druženju ali pa svoja
znanja in izkušnje delite z drugimi.
Hkrati še naprej vabimo različne
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organizacije, društva, šole idr., da skupaj
z nami oblikujejo in izvajajo vsebine, ki
so prepoznane kot v okolju potrebne za
preprečevanje socialne izključenosti in za
dvig kakovosti življenja vseh generacij ter
predvsem ranljivih ciljnih skupin.
Več o VGC Goriške – svetla stran življenja
in mesečni program dejavnosti najdete na
spletni strani www.vgcgoriske.si, lahko pa
nas tudi pokličete na tel. št. 05/33-53-116

ali nam pišete na info@vgcgoriske.si.
Vse dejavnosti Večgeneracijskega centra
Goriške – svetla stran življenja so brezplačne. Projekt sofinancirata Republika
Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. 
Večgeneracijski center Goriške
Arhiv VGC Goriške

obvestila

PODARJAMO ABONMA ZA OGLED
PREDSTAV V SNG NOVA GORICA
Do 2 OTROKA BREZPLAČNO
+ počitniški mini klub

+ DARILO ZA STARŠE: wellness storitev*

TERME DOBRNA

POLETNE POČITNICE
POLETNE POČITNICE
do 02. 09. 2018

1 x polpenzion
90
že od

39, €

oseba / noč, min. 2 noči

Z BABICO IN DEDKOM NA
POČITNICE, do 30. 09. 2018
5 x polpenzion
00
že od

205, €

oseba / 5 noči

Do 2 OTROKA GRATIS
✓ živa plesna glasba
✓ DARILO: storitev za
sprostitev in
razstrupljanje Alpha
Oxy Spa kapsula, v
vrednosti 40 €*
✓ otroški poletni klub
✓ neomejeno kopanje

Do 2 VNUČKA GRATIS
✓
✓
✓
✓

1 x posvet pri zdravniku
storitve za zdravje
neomejeno kopanje
BREZPLAČEN PREVOZ
za upokojence od doma
do Term Dobrna in
nazaj

080 22 10

info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

Glasilo Občine Renče-Vogrsko vam v sodelovanju s SNG
Nova Gorica podarja abonma MALI ODER, s katerim
si boste lahko v gledališki sezoni 2018/2019 ogledali
6 predstav. Odgovorite na nagradno vprašanje in se
potegujte za BREZPLAČNI abonma MALI ODER. Med
pravilnimi prejetimi odgovori bomo izžrebali srečnega
nagrajenca, ki si bo od oktobra 2018 do maja 2019
ogledal naslednje predstave: Človeški glas, Korak v pravo
smer, Idiomatic, Nekaj ljudi išče srečo in srkne od smeha,
Prekleti kadilci 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 Petek
c) Abonma Mali oder

Odgovore z osebnimi podatki pošljite na naše
uredništvo po e-pošti na naslov obcinsko.glasilo@
rence-vogrsko.si do 15. septembra 2018.
Občina Renče -Vogrsko
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Nagradna križanka »Agraria Koron«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga do 15. septembra 2018 pošljite na naslov:
OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«.
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence. Za žrebanje zadostujejo gesla s slik.
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2 strani

297 x 210 + 5 mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5 mm 250 EUR

dodatka za porezavo

dodatka za porezavo

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani

91 x 64 mm

60 EUR

(Cene so brez DDV.)

ime in priimek:

naslov:

telefon:

BE

• 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. 2018)!

geslo:

DO

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

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

Agraria Koron

odreži in pošlji

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

Navodilo za pošiljanje
prispevkov

o
ni nk
ad ža
gr kri
Na za
n
po
ku

Objava reklamnih oglasov

R

RECEPT zmagovite jedi »VOU«

ZELENI VLIVANCI
• 3 vejice peteršilja,
• ščep timijana,
• ščep rožmarina,
• ščep bazilike,
• nekaj listov kopriv ali špinače (lahko čemaža).
Sestavine fino sesekljamo na mešalniku (blenderju)
in dodamo tretjini osnovne mase.
ORANŽNI VLIVANCI
• 50 g rdečega korenja,
• 1 žlička mlete sladke paprike.
Korenje fino sesekljamo v pire in ga dodamo v
tretjino osnovne mase. Ko je enakomerno vmešano,
dodamo žličko paprike. Masa naj bo elastična.
OREHOVI VLIVANCI
• 100 g res fino zmletih orehov,
• ½ žličke mletega cimeta.

Rešitev nagradne križanke »GARDEN BOX« iz prejšnje številke
ObčinskeGa lista:
Vodoravno: MADAGASKAR, OPERATERKA, NOVA GORICA, ASA, ANE, EB, RT, PROTIN, HOWLIN,
STO, OLEIN, HT, K, FS, N, BORAT, AKRA, ERATO, ŠAVRA, SNOB, IDA, TATI, EDEM, AGAVA, ZEN, CA,
PREFORMATOR, ELKE, RIGA, FE, BARAGA, MAAT, ELASTIKA, DIRK, AALTO, BERSA, DVE, NEON,
KN, EČ, R, BIO, NA, DS, GOT, ARDIT, XIKS, REESE, NIN, SKUPINSKE, ALI, NITEROI, VADBE, ERARD,
ANIARA, ČRTA.
Nagradna gesla: GARDEN BOX VOGRSKO, SKUPINSKE VADBE.

Sestavini vmešamo v osnovno maso.
Po potrebi lahko dodamo še malenkost
tekočine.
Vse mase za vlivance zakuhamo v dovolj veliki
količini slanega kropa. Preventivno jih pustimo,
da vrejo kako minuto, odcedimo in na hitro na večji
ponvi povaljamo v maslu in malo soli; orehovim lahko v ponvi dodamo še dve žlički medu, premešamo
in serviramo ob mesu na ogretem krožniku.
ZELENJAVA V VOKU
• 300 g narezane oranžne kolerabe,
• 300 g mladih zelenih špargljev, ovitih v panceto
• 300 g gomoljne zelene malenkost blanširane in
narezane podobno kot koleraba,
• fino zdrobljen strok česna,
• 2 janeževi zvezdi,
• maslo za opekanje, sol.
Na močnem ognju na hitro opečemo sestavine –
ločeno; pred koncem odstranimo zvezdi. Predvsem
kolerabi med praženjem dodamo žličko medu.
PRIPRAVA KROŽNIKA
Krožnik (za to priložnost izbran trikotni krožnik) ogrejemo, v vsak vogal naložimo svojo barvo vlivancev,
priložimo isto barvo opečene zelenjave, na sredino
položimo meso in ga prelijemo z omako. Postrežemo
z majhnim pridihom Gorenjske in nasmehom.
Dober tek!

Coolinarika,
iz Arhiva ČZ Slovenije
				                                                       
                                                                                             

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »GARDEN BOX«

Izmed 4 prispelih rešitev so bili izžrebani:
1. Marija Pezdir, Tržaška 474, 1351
Brezovica
2. Neva Simčič, Vogrsko 73 B, 5293
Volčja Draga
3. Beti Bizjak, Volčja Draga 20, 5293
Volčja Draga
Čestitamo. Izžrebani se za nagrado dogovorijo v
GARDEN BOX-u na Vogrskem, tel: 040 570 099.
Občina Renče -Vogrsko
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MESO
• 2,7 kg rostbeefa – zadnji del nizkega hrbta,
• 5 zvrhanih velikih žlic gozdnega medu,
• 2 žlici drobno sesekljanega rdečega korenja,
• 2 žlici drobno sesekljanega gomolja zelene
• 2 pasirana stroka česna,
• dvojno količino soli kot se doda ponavadi,
• poper,
• 1 dl osnove z madeiro.
Vzamemo 5 kosov rostbeefa in ga začinimo z poleg
navedenimi sestavinami, vse skupaj močno ohladimo in vakuumsko zapakiramo, da se meso vsaj 24
ur prej hladno marinira. Tako predpripravljenega
potem za 18 ur toplo mariniramo pri temperaturi
59 0C. Nato meso potegnemo iz vakuuma in tekočino zreduciramo in pripravimo omako za polivanje
mesa ob serviranju. Meso opečemo na žar ponvi
– da dobi izgled in okus pečenega mesa, toliko časa,
da se dobro poznajo sledovi žara zaradi okusa. Po
pečenju ga pustimo vsaj 10 minut na toplem, da
se sokovi v njem umirijo, ga delno narežemo in
položimo na ogret krožnik. V prerezu je meso med
rdečo in rožnato barvo, saj v vakuumu ni spremenilo barve (posivelo) – oksidiralo, nikakor pa ni pa
surovo, na površini pa je zapečeno. Je zelo mehko,
okusno, sočno malenkost prelito z omako iz lastnih
sokov.

VLIVANCI – osnova
V večjo posodo presejemo
• 1000 gr bele moke,
• 10 celih jajc,
• 6 rumenjakov
• 300 ml vode,
• 100 g surovega masla,
• ščepec muškatnega oreščka,
• ščepec soli.
V večji posodi s kuhalnico temeljito zmešamo navedene sestavine. Najboljše je, ko ga s kuhalnico dvignemo iz posode in se to ne pretrga – je elastično.
Potem maso razdelimo na tri enake dele v različne
posode, da pred uporabo malo počiva.

TE

VOU – narečno (gorenjsko) vol; danes beseda
izraža začudenje.
Količine, navedene v nadaljevanju, so za
krožnik, imenovan »Vou«, in sicer za 10 oseb.
Krožnik sestavljajo: meso, opečena zelenjava
in vodni žličniki – vlivanci (spatzle).

Občinski list

Zaključek fotografskega natečaja
Moja občina, moj pogled
Dobro leto je minilo, odkar smo v
sodelovanju s Foto klubom Nova
Gorica razpisali nagradni natečaj z
naslovom Moja občina, moj pogled.
V sklopu prenove občinske spletne strani
smo želeli osvežiti tudi arhiv fotografij
naše občine. V današnjem času slika včasih
pove več kot beseda, zato je pomembno,
da je tudi slikovna podoba aktualna, sveža
in reprezentativna. Najlažje bi bilo seveda
najeti fotografa, ki bi generalno poskrbel za
celostno podobo in nabor novih fotografij,
vendar smo se odločili nekoliko drugače.
Želeli smo namreč pridobiti pester mozaik
različnih pogledov na življenje v naši občini.
Časovni razpon natečaja, ki je trajal leto in
dva meseca, smo si zadali načrtno, ker smo
želeli pridobiti čim več fotografij v različnih
letnih časih. Sodelovanje na natečaju smo
spodbujali tudi z organizacijo fotografskega
tečaja in fotopotepa po naši občini, ki ju je za
nas pripravilo Društvo Ni Da Ni.

In kakšen je bil izkupiček?
Na natečaj se je prijavilo 22 fotografov, ki so
skupno prispevali 112 fotografij. Strokovna
žirija je po pregledu prispelega gradiva v
ožji izbor uvrstila dvajset fotografij, avtorji
najboljših treh pa bodo tudi nagrajeni. Zmagovalci nagradnega natečaja so:

1. nagrada: Miran Krapež za
fotografijo Zlat ulov
2. nagrada: Tanja Gorjan za
fotografijo Off road dirka_858
3. nagrada: Boris Macarol za
fotografijo Renče_HDR
Dvajset najboljših fotografij bo postavljenih
na ogled 22. septembra v sklopu praznika
Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga.
Takrat bo potekala tudi uradna otvoritev
razstave in podelitev nagrad. Vabljeni k
ogledu! 
Anja Sedevčič
Miran Krapež, Tanja Gorjan in Boris Macarol
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