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iz občineuredništva in župana
beseda

ŽUPANOVA BESEDA
BESEDA
UREDNIŠTVA
Na tem mestu največkrat spregovorim o problemih in dogajanjih, ki tarejo našo lokalno

Končno so pred nami dopusti in počitnice, ne
glede kako jih bo kdo preživljal. Pred vami je
tretja letošnja številka Občinskega lista, ki vas
bo popeljala v pomladanski, predpočitniški
čas, ko smo obeležili kar nekaj pomembnih
datumov. Občinski praznik in letošnji občinski
nagrajenci, živahno in polemično dogajanje ob
državnih praznikih 27. april in 1. maj, obeležitev
35. letnice pobratenja Renč s Staranzanom, pa
obletnica brigadirskega dela pri regulaciji Lijaka,
obeležba obletnice vaje organov maneverske
strukture itd. Tudi županova beseda je tokrat
nekoliko drugačna. Zdi se nam prav, da se tudi
v našem listu dotaknemo teh dogodkov, saj je
zgodovinska resnica neizprosna in nespoštovanje teh dejstev se nam lahko kaj kmalu maščuje. Kriza, v kateri se nahajamo, je v prvi vrsti
kriza vrednot in nebrzdanega pohlepa, nespoštovanja pravnega reda in zakonitosti, ustave.
Začarani krog varčevanja in gospodarske rasti
je neke vrste gordijski vozel, saj je gospodarska
rast povezana z večjo proizvodnjo in ponudbo,
kar je v nasprotju z varčevanjem. Podobno je
z naložbami v različne programe (infrastruktura, ekologija, energija…), saj denarja ni, banke so
nesposobne kreditiranja in krog je sklenjen.

skupnost, občane in vse organizacije, ki v njej
delujejo. Naj mi bo tokrat dovoljeno spregovoriti nekoliko drugače, širše, o dogajanjih v naši
družbi, državi. V minulih spomladanskih mesecih smo obeležili kar nekaj datumov, prelomnih
za zgodovino našega naroda. Živimo v časih,
ko se poskuša zgodovinska dejstva potvarjati,
spreminjati in prilagajati političnim potrebam. O
tem sem spregovoril na osrednji proslavi Dneva okupatorja, 27. aprila v Bukovici in ta govor
vam posredujem namesto običajne Županove
besede.
Naj bo sporočilo današnje slovesnosti tudi sporočilo svetu, da globoko v nas še vedno živijo
vrednote partizanstva in narodnoosvobodilnega boja. Pa ne v smislu enostavnega poveličevanja te preteklosti, pač pa zgodovinskega
spomina, ki nam danes lahko ponovno pomeni
temelj povezovanja in boja za preživetje.
Ne več leta, vznemirjajo nas že dnevi in meseci,
sredi katerih živimo, saj se dogodki vrstijo ka-

Tudi dejavnosti v občinskem merilu so v mnogo
čem odvisne od stanja na državni ravni. Ker pa
so bili ukrepi sprejeti pred kratkim, bomo njihov
učinek čutili postopoma, tako da bo prihodnja
jesen še kako zanimiva. Mogoče bomo o tem
spregovorili kaj več v naslednjih številkah našega lista, tudi pri županu bomo kaj potečnarili.
Zatorej, veselo na počitnice in dopustovanja in
čim več sončnih žarkov ter toplega morja.
Boris Arčon
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kor na filmskem platnu. Zajelo nas je negotovo
razpoloženje, kjer se vsa vprašanja neizbežno
dotikajo gospodarske in družbene krize in iskanja poti v trdnejšo in pravičnejšo prihodnost.
Strokovnjaki in misleci z različnih področij iščejo
vzporednice aktualni družbeni situaciji v bližnjih
in bolj oddaljenih obdobjih, slišimo ocene o primerljivosti sedanjega časa s časom med obema vojnama ali celo tik pred drugo svetovno
vojno. Ni mogoče zanikati, da vsi skupaj čutimo
pritisk družbene krize, ki ji ne znamo najti pravih
in v dobrobit vseh usmerjenih rešitev, hkrati pa
smo skeptični do ustvarjanja nekakšnih izrednih
razmer. Narediti bi morali torej vse, da bo varčevanje smiselno, vzdržno in predvsem razumno,
kar dejansko tudi pričakujemo od vlade, ki jo po
lastnih izjavah sestavlja “koalicija razuma.”
Spomin na Dan upora proti okupatorju, dolga
leta Dan Osvobodilne fronte slovenskega naroda, je najlepša priložnost, ko moramo sami
sebe in Evropo spomniti na vrednote, iz katerih
je zrasla svobodna domovina, obnoviti nekatere zgodovinske okoliščine družbenih procesov
na naših tleh in potrditi zavezo demokratični
preobrazbi in odločenosti, da je za nas dobra
in primerna samo tista pot, ki vodi v pravično
skupnost narodov in ljudi, v dostojanstvo človekovega dela in ustvarjalne misli, v svet brez
izkoriščanja in zatiranja.
Pravi odgovor na izzive sodobnosti sta lahko le
miroljubno sožitje in trajnostni razvoj, prijazen
do narave in do ljudi, ki jih ne bosta označevala
sebično strahospoštovanje in pritlehna vdanost
oblasti, marveč ponosna, k neminljivim vrednotam usmerjena pokončna drža.
Temeljni stebri naše narodne skupnosti, nacionalne zavesti in evropske naravnanosti so bili
postavljeni veliko prej, kot si običajno mislimo.
Tudi tukaj, na skrajnem robu slovanskega sveta,
se že tisoč let in več tkejo trdne vezi našega narodnega telesa in spletajo najrazličnejši odnosi
s sosednjimi narodi. Spomnimo le na pomem-
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ben vpliv protestantske prenove in Trubarjevih
pridig na Vipavskem in v Gorici, spomnimo se
njegovega bivanja novembra leta 1563 na gradu Rubije v Sovodnjah.
V naše kraje so se širili in tukaj tragično končali
kmečki upori, med katerimi ima posebno mesto Tolminski punt.
Konec prve svetovne vojne je prinesel našim
ljudem tudi novo upanje, a le za kratek čas.
Fašistični uničevalni stroj je pomendral vse
temeljne pravice slovenskega človeka na Primorskem. Vzniknil je upor, v katerem so člani
Osvobodilne fronte in Tigra postavili na kocko
svoja življenja, s komunisti in narodno zavedno
duhovščino pa so ustvarjali temelje odpora, ki
je med drugo svetovno vojno pomembno prispeval k priključitvi Primorske novi, federativni
Jugoslaviji.
Ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega
naroda, najprej kot Protiimperialistične fronte
26. oz. 27. aprila v Vidmarjevi vili v Ljubljani, pa
je pomenila eno najsvetlejših točk naše narodne zgodovine. Krščanski socialisti, napredni
intelektualci, Sokoli in komunisti so v kratkem, a
povsem jasnem sporočilu zapisali temeljne točke odpora zoper okupatorja in nakazali smer razvoja k novi, pravičnejši družbeni ureditvi, ki bo
temeljila na suverenosti in samoodločbi slovenskega naroda, vključno s pravico do odcepitve
ali povezave z drugimi narodi. Glavni cilj OF pa
je bil seveda boj proti okupatorju za osvoboditev celotnega slovenskega narodnega ozemlja
in socialna preobrazba slovenske družbe.
To so bili časi, ko so nam ljudje, ki niso mirno
čakali, kaj jim bo prinesel jutri, ki so si upali pokončno stopati po poti žrtev, krvi, solza in uničenja, izborili našo slovensko državo.
Dovolite mi, da se na tem mestu z nekaj besedami zaustavim pri dogajanju v krajih naše sedanje občine Renče-Vogrsko, kjer so bili odbori
OF ustanovljeni že leta 1941, podobno pa je
bilo seveda tudi drugod na Goriškem.
Izjemen pomen pri širjenju odpora je imela

konferenca v Renčah na Kremancah, kjer je
bilo od konca junija do oktobra 1941 več sestankov aktivistov OF, na katerih so izoblikovali
strategijo in taktiko vseljudskega oboroženega
upora. Renče, Bukovica oz. Volčja Draga in Vogrsko so bili stebri in središča odpora skozi vso
vojno. Na Vogrskem so se zadrževale štabne
in druge enote, domačini so zgradili bunkerje
za skrivanje materiala in vodilnih ljudi odpora
na Primorskem, med njimi je bil tam tudi dr.
Aleš Bebler Primož. Ko se je jeseni 1943 čez
naša polja in vasi raztezala Goriška fronta, je
bilo Vogrsko pomembna točka obrambe in
koordinacije odpora proti mnogo močnejšemu
sovražniku. V Bukovici so v Mlečnikovi domačiji
in drugod dobili zatočišče pomembni politični
in vojaški funkcionarji, med njimi tudi dr. Joža
Vilfan. V renški opekarni je bilo izjemno pomembno preskrbovalno središče, ki ga je do

tragične smrti vodil italijanski partizan Silvio
Marcuzzi – Montes. Tudi sicer so v tej vasi našli
topel sprejem in drugi dom številni garibaldinci,
med njimi mnogi iz bližnjega Štarancana, s katerim so Renče pobratene že 35 let.
Še veliko let kasneje, v času slovenskega osamosvajanja, je bilo Vogrsko pomemben dejavnik v uresničenju samostojnosti in neodvisnosti
Slovenije. Naj omenim izjemno zahtevno in po
svoje tudi tvegano taktično vajo Teritorialne
obrambe RS, ki se je 22. marca 1991 začela prav na Vogrskem, in ki je več kot potrdila
pripravljenost Teritorialne obrambe RS, da le-ta postane ključni nosilec obrambe prek oboroženih oblik v okviru obrambnega sistema,
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če bi bile ogrožene svoboda, neodvisnost in
ozemeljska celovitost Slovenije. Še več, tudi
v tej vojni so posamezniki odigrali izredno pomembno vlogo, saj so si upali kot v duhu odpora Osvobodilne fronte celo v svojih domovih
skrivati tajna skladišča orožja in streliva.
Spoštovani, izrednega pomena je, da so se vrednote nacionalnega ponosa, boja za suvereno
domovino in organiziranega ter združenega
odporništva proti okupaciji za vedno zapisale v
naš zgodovinski spomin. Le na podlagi spoštovanja izjemnih zaslug in naporov naših prednikov za ohranitev domovine lahko učimo naše
naslednike ponosa, plemenitosti, kreposti in
hrabrosti, in le na tej podlagi si lahko ustvarjamo
pogoje za samozavestno prihodnost.
Sramotno je, da skušajo nekatere politične sile
v Sloveniji izničiti pomen in vlogo partizanskega odporniškega gibanja. Takšna stališča odklanjamo in jih ne bomo nikoli sprejeli kot del
zgodovinske resnice.
Istočasno pa upam in želim, da nas bo spomin
na slogo in enotnost naših prednikov in sodobnikov v vseh bitkah za ohranitev in pravice
slovenskega naroda usmerjal tudi v teh težkih
časih, ki so pred nami, in ki bodo tudi od nas
terjali veliko naporov in odrekanja. Pred nami so
torej novi izzivi, kako nekdanje izkušnje združiti
s prizadevanji za izhod iz krize, čeprav se zdi,
da je največja ovira na tej poti prav občutek
brezizhodnosti. V trdem delu, zavzetosti in jasni perspektivi bomo gotovo našli moč za novo
razvojno etapo, za pravično stvar, ki bo znova
potrdila in osmislila tudi temeljne ideje in smeri
osvobodilne fronte slovenskega naroda.
Zato naj bo praznik upora proti okupatorju tudi
trenutek, ko naj privre na dan ves naš narodni
ponos in odločna usmeritev k ohranitvi in uspešnemu razvoju naše lepe domovine. Dvignimo
glave pokonci, pokažimo svoj ponos, dokažimo
svojo zrelost; s spoštovanjem se ozrimo na
svojo zgodovino, jutrišnji dan pa pričakajmo z
optimizmom.
Župan Aleš Bucik
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012
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LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI

Plaketo za Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga je prevzela predsednica Renata Tischer

19. aprila smo imeli slavnostno sejo
Občinskega sveta v Mali dvorani Zorana Mušiča. S svojo prisotnostjo so
nas počastili župani sosednjih občin
in predstavnik pobratene občine Štarancan. Slovesnost je tradicionalno
uspešno vodila Maja Orel. Kulturni
program pa so zapolnili MePZ »Klasje« Bukovica Volčja Draga in Podokničarji, simpatični mladi godalni sestav
iz Nove Gorice, ki je hkrati sestavni
del Simfoničnega orkestra NOVA.
Župan Aleš Bucik nas je popeljal k
ustvarjalnemu delu občinske uprave in
sveta, kjer je podaril tri ključne zadolžitve za tekoče leto s pomočjo evropskih sredstev in sicer:
• izgradnja veznega trakta med šolo
in telovadnico na OŠ Renče
• druga faza prenove kulturne dvorane v Bukovici
• izgradnja oskrbovalnega centra na
Volčji Dragi

S posebnim ponosom in veseljem nam je župan Bucik predstavil stalno razstavo 14 plakatov, ki so širom Evrope vabili k otvoritvam
razstav likovnih del Zorana Mušiča. Za izbor je
poskrbel višji kustos Herko Saksida iz Goriškega muzeja, postavitev plakatov je uredila arhitektka Ines Bonutti. Posebno mesto pa zaseda
Mušičeva barvna litografija »Mali akt«, ki je postala last občine.

Občinski svet je, v skladu s statutom občine, podelil tri plakete:
•Plaketo za večletne izjemne uspehe
oz. vrhunske dosežke na posameznih
področjih družbenih dejavnosti prej-

Prejemnik plakete Jože Stibilj

me, DRUŠTVO UPOKOJENCEV BUKOVICA-VOLČJA DRAGA
OBRAZLOŽITEV: Leta 1952 je bilo na podlagi sklepa republiškega odbora Društva upokojencev Slovenije ustanovljeno Društvo upokojencev Volčja Draga, ki je sprva vključevalo tudi
upokojence iz Dornberka, Prvačine, Vogrskega,
Bilj ter Bukovice in Volčje Drage. Ker je število

Župan Aleš Bucik je spregovoril o pomenu praznovanja
občinskega praznika.

članov naraščalo, je bil leta 1982 sprejet sklep
o ustanovitvi društev po krajevnih skupnostih in
s tem prenehanje delovanja DU Volčja Draga.
Nastalo je pet novih društev, med njimi tudi samostojno društvo upokojencev Volčja Draga. Z
leti se je društvo krepilo in širilo. Čas je nakazal
potrebe in želje po novih in novih dejavnostih.
Aktivni so čisto na vseh področjih. Prirejajo razstave, pripravljajo predavanja, spoprijemajo se
z novo tehnologijo, redno vadijo balinanje in
škuljanje, ustanovili so tudi mešani pevski zbor
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Klasje. Občina je lahko ponosna tudi na medgeneracijsko povezovanje društva z Društvom
Mladi Renče Vogrsko, ki skupaj strpno oblikujeta vsakdan krajanov in sta lahko zgled širši
skupnosti.
•Plaketo za druge posebne primere,
ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko

V imenu nagrajencev se je za prejeta priznanja zahvalil
Jože Stibilj

prejme, JOŽEF STIBILJ, DIREKTOR
GORIŠKIH OPEKARN
OBRAZLOŽITEV: Goriške opekarne že več kot
60 let hranijo bogato tradicijo opekarstva na
območju spodnje Vipavske doline, ki je bilo razvito že v rimskih časih. Izdelki goriških opekarn
so bili v preteklosti osnovni material pri gradnji
novega mesta – Nove Gorice. Opečnato rdeča
barva, ki predstavlja bogato zgodovino tradicije
opekarstva v naših krajih pa je vključena tudi v
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V imenu nagrajencev SKUPINE VETERANOV PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO
je plaketo prevzel Jure Fornazarič

grb Občine Renče - Vogrsko.
Jožef Stibilj je že skorajda 15 let predsednik
uprave omenjenega podjetja. V času ustanovitve naše občine pa se je intenzivno angažiral
tudi pri pripravljalnih dejavnostih in izgradnji
obvoznice Renče. Kot partner pri projektu so
Goriške opekarne d.d., v okviru podjetja pa kot
glavni pobudnik Stibilj, zagovarjale čimprejšnjo
izgradnjo obvoznice ter tudi materialno prispevale k sofinanciranju. Brez njihovega prispevka
bi se izgradnja obvoznice zagotovo zavlekla v
negotovo prihodnost.
• Plaketo občine Renče Vogrsko za
večletne izjemne uspehe oz. vrhunske dosežke na posameznih področjih
družbenih dejavnosti prejme, SKUPINA VETERANOV PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO. Plaketo v imenu
Pihalnega orkestra prevzame Jure
Fornazarič. Prejmejo pa jih tudi vsi
posamezni veterani:
Branko Marvin, Ciril Gregorič, Edvard
Velikonja, Janko Gregorič ter Virgilj
Gregorič.
OBRAZLOŽITEV: Peterica veteranov, je že celo
življenje zapisana glasbi in pihalnemu orkestru

MePZ Klasje Bukovica-Volčja Draga
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Nagrajeni veterani Pihalnega orkestra

Vogrsko. V letih igranja pri vogrinski godbi so
Janko, Branko, Cirilko, Virko, in Edi zamenjali
pet dirigentov, prebrodili težke čase brez kapelnika, se ne malokrat znašli pred problemom
pomankanja inštrumentov ter v letošnjem letu
prvič doživeli, da je v godbi več kot polovica
godbenikov mlajših od 20 let. Peterica z dolgoletnim igranjem v godbi dokazuje svojo veliko

Podokničarji

ljubezen do glasbe in godbeništva, kar dokazujetudi priznanje Zveze slovenskih godb, ki je
zbrane nagradila s priznanjem CISM (Confederatoin Internationale des Societes Musicales) ali
križ za zasluge. Veterani godbe, modre glave,

imajo prav gotovo veliko zaslugo, da je pihalni
orkester Vogrsko letos dočakal jubilejnih 80 let
svojega delovanja.
V imenu dobitnikov letošnjih občinskih priznanj
je spregovoril Jože Stibilj, predsednik uprave
Goriških opekarn, in se zahvalil za podeljena
priznanja. V svojem nagovoru je med drugim
izpostavil naravnanost in posluh Goriških opekarn za sodelovanje z lokalno skupnostjo pri njihovih programih in potrebah, istočasno pa odgovornost do lastnikov družbe. Zaradi narave
svoje dejavnosti Goriške opekarne znatno vplivajo na okolje in kakovost bivanja krajanov, zato
so odločno in odgovorno pristopili k reševanju
problema prevoza skozi kraj. Občina je pripravila predlog sofinanciranja pri izgradnji obvoznice
mimo Renč, s katerim je uprava stopila pred lastnike. Lastniki so z razumevanjem podprli tak
način sodelovanja pri reševanju tega problema,
kljub temu, da je gospodarska kriza že krepko
načela predvsem gradbene dejavnosti, kamor
Goriške opekarne tudi spadajo. Zato gre tudi
njim posebna zahvala, kakor tudi celotnemu
kolektivu in zaposlenim v Goriških opekarnah,
ki nosijo največje breme pri premagovanju te
krize.
Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan

Slovesnost je potekala v mali dvorani Zorana Mušiča v Bukovici
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OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Primopredaja »Prenosne plakete«

Proti koncu aprila, ko se naša Primorska že odene v zelenje in cvetje in vsi na podeželju upamo, da
bomo v prvomajske praznike in
maj skočili brez aprilske pozebe, takrat 26. aprila tudi naša mlada občina praznuje rojstni dan. Verjetno
je marsikdo že pozabil na ta datum
in se tega spomni šele, ko v občinskem listu, ki izide skoraj dva meseca kasneje o tem kaj prebere. V naši
»demokratični« Sloveniji so se nam
državni prazniki in spominski dnevi kar nekam odtujili in nas zastave malo sramežljivo le z nekaterih
pročelij opominjajo, da je praznik.
Morda je le 1. maj izjema (in še tega
bi nam radi vzeli!). Pa vendar je
prav, da smo na dom, našo občino,
domovino in naš narod ponosni,
na državo pa… kakor kdaj.

Kakor koli, z nekaj dogovarjanja, posvetovanja,
pomoči vseh članic in članov našega zbora ter
upravnega odbora Društva upokojencev Bukovica-Volčja Draga, smo zaupano nam nalogo
pripeljali do srečnega konca. Ne smemo pozabiti na Vladko Gal, svetovalko za družbene
dejavnosti v občini Renče-Vogrsko, ki jo vedno

Združena pevska zbora OŠ Renče in POŠ Bukovica

In ker občinski praznik ni zaukazan, a bi ga radi
vseeno malo slavili smo pevski zbori MoPZ Lijak
1883 Vogrsko, MoPZ Provox Renče in MePZ
Klasje Bukovica-Volčja Draga na pobudo Vladke Gal in pod pokroviteljstvom župana Aleša
Bucika pripravili 20. aprila v veliki dvorani
Kulturnega doma v Bukovici koncert za naše
občane. Za pripravo prvega takega skupnega
projekta z vso logistiko smo bili po kratkem
posvetovanju določeni kot gostitelji mi, MePZ
Klasje Bukovica-Volčja Draga. Ne vem ali je bilo
to zato, ker smo pač domačini ali je bil le spreten manever kavalirstva obeh moških zborov,
da dajo prednost zboru, ki ima tudi ženski del.
MePZ Klasje Bukovica-Volčja Draga
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lahko prosimo za pomoč. S prijazno besedo in
prijetnim glasom je vodila tudi to prireditev.
Tako ste tisti večer lahko slišali pevski zbor OŠ
Renče in POŠ Bukovica, ki ga vodi profesorica glasbe Nataša Domazet in MePZ Rado
Simoniti iz Brd pod vodstvom zborovodje Patricka Quaggiato. Oba zbora smo povabili
kot goste.
MoPZ Lijak 1883 je vodila Barbara Šinigoj,
MoPZ Provox Matej Petejan, MePZ Klasje
Bukovica-Volčja Draga pa Patricija Nemec.
Ob zaključku koncerta smo prenosno plaketo
izročili MoPZ Provox in jim s tem predali tudi
nalogo za organizacijo skupnega koncerta ob
občinskem prazniku naslednje leto. Po končani
prireditvi se je v prijetnem druženju še kar nekaj časa razlegala skupna pesem po hodnikih
našega Kulturnega doma. Morda pa nas bo naslednje leto že več, saj pridno vadi ženski zbor
iz Vogrskega, pa tudi dekleta in žene iz Renč že
razmišljajo o svojem zboru. Kot kaže nam kulturnih dogodkov še lep čas ne bo zmanjkalo in
tudi obiskovalcev je na takih prireditvah vedno
več. Dozdeva se nam le, da bo dvorana postala
malo premajhna.
Za MePZ Klasje Bukovica-Volčja Draga, Albinca Pisk
Foto: Bogo Rusjan

iz občine
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Nastopajočim je v veselje, da je dvorana polna poslušalcev

Prenosna plaketa

MoPZ Provox iz Renč

MoPZ Lijak 1883 s pevovodkinjo Barbaro Šinigoj

MePZ Rado Simoniti iz Brd
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PIHALNI ORKESTER VOGRSKO
PRAZNUJE 80 LET

Za Pihalni orkester Vogrsko je letošnje leto jubilejno. Praznuje namreč staž. V maju pa je orkester pripravil slavnostni
80-letnico delovanja. Za začetek delovanja Pihalnega orkestra Vogrsko koncert ob praznovanju 80-letnice delovanja.
štejemo letnico 1932, ko se je takratna glasbena zasedba morala uradno
registrirati, godbeniki pa so igrali in nastopali že prej. Skozi zgodovino Slavnostna akademija
orkestra se je zamenjalo šest dirigentov, prvi je orkester vodil Oskar Gor- V nedeljo, 22. aprila je v dvorani osnovne šole
jan, ki je fante spodbujal k igranju in druženju. Orkester je utihnil le med na Vogrskem pihalni orkester organiziral slavdrugo svetovno vojno, fantje so se leta 1946 zopet združili in nadaljevali nostno akademijo. Godbeniki so prejeli jubilejna
glasbeno tradicijo, takrat pod vodstvom Franca Žižmonda. Za njim so priznanja za večletno udejstvovanje v orkestru.
se lahko pohvali s kar petimi člani,
se za dirigentskim pultom zvrstili še Alojz Jarc, Severin Marvin, Matej Orkester
ki igrajo že čez 60 let. To so Ciril Gregorič,
Špacapan in sedanji dirigent Tomaž Škamperle, ki orkester vodi od leta Janko Gregorič, Virgilij Gregorič, Bran2000.
ko Marvin in Edvard Velikonja. Prejeli so že
S prihodom Tomaža Škamperleta je med člani
orkestra zapihala nova sapica: nadaljeval in posodobil je delujočo vogrinsko godbeniško šolo,
zasnoval šolski orkester, orkester se je dvakrat
udeležil tekmovanja v Španiji, udeleževal se je
slovenskih tekmovanj pihalnih orkestrov, ohranil je tradicionalne koncerte (božično-novoletni koncert, spomladanski koncert, nastop ob
krajevnem prazniku) in iz leta v leto je pihalni
orkester štel več članov. Lani septembra se je
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orkestru pridružilo več mladih godbenikov, ki so
prej sestavljali šolski orkester, in število članov
pihalnega orkestra se je povzpelo krepko čez
50 – orkester se trenutno lahko pohvali z okrog
60 aktivnimi člani.
V letošnjem jubilejnem letu so člani Pihalnega
orkestra Vogrsko v aprilu že organizirali slavnostno akademijo –predstavnika Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti in Zveze godb Slovenije sta članom podelila priznanja za godbeniški

vsa priznanja, ki jih podeljujeta Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti in Zveza godb Slovenije,
zato se jim je občina ob tej priložnosti poklonila
in jim podelila občinsko plaketo. Na veterane so
ponosni tudi člani orkestra, ki radi prisluhnejo
kateri od mnogih prigod v preteklosti.
Program slavnostne akademije sta popestrila
Moški pevski zbor »Lijak« 1883 Vogrsko in
kvartet saksofonov ColorFour, po končani prireditvi pa so nagrajenci, nastopajoči in obiskovalci nadaljevali druženje na zakuski.

iz krajevnih skupnosti

Slavnostni koncert ob 80-letnici
Slavnostni koncert je Pihalni orkester Vogrsko
priredil 19. maja v veliki dvorani v Bukovici. Koncert se je začel z nastopom trobilcev in skladbo
Chariots of Fire. Potem pa se je orkester pod
taktirko Tomaža Škamperleta predstavil z izborom skladb slovenskih avtorjev. V prvem delu
koncerta je zaigral skladbe V dolini tihi, tristavčnega Martina Krpana (obe skladbi sta deli Emila Glavnika) in Radi igramo (Jaka Pucihar).
Pred drugim delom koncerta je povezovalka
Kristina Mihelj besedo predala predsedniku
orkestra, Juretu Fornazariču, ki je pozdravil
poslušalce in izrazil željo, da bi tudi v bodoče
radi prisluhnili orkestru. Župan občine Aleš
Bucik je ob čestitkah orkester v imenu občine
tudi bogato obdaril. Orkester je s sliko obdaril
dirigenta in predsednika orkestra, kateremu je
spodbudne besede namenil njegov predhodnik Miloš Gregorič. Čestitke so orkestru
izrazili tudi predstavniki Goriškega pihalnega
orkestra, Prvačke pleh muzike in Brkinske
godbe 2000, za posebno popestritev pa je

poskrbel orkestrov
starejši brat, Moški
pevski zbor »Lijak«
1883 Vogrsko –
pevci so se pošalili
in poleg darila orkestru poskrbeli tudi za
dirigenta; podarili so
mu bič, da bo lahko
»kontroliral« in dosegel tudi zadnje vrste
orkestra. Mu bo to
uspelo?
Po kratkem oddihu
so člani orkestra ponovno dvignili instrumente. Sledila je skladba Bojana Adamiča
Galop za tri trobente s solisti Janijem Gregoričem, Juretom Fornazaričem in Martinom Petrovčičem. Skladbo Čez Šuštarski
most je ob spremljavi orkestra zapela Mojca
Velikajne, sledil je Adamičev Fičfirič s solistko na pikolu Jasno Živec in zadnja skladba
koncerta, Dan ljubezni, ki jo je poleg Mojce

9

zapela tudi vsa dvorana.
Tako je orkester slavnostni večer pripeljal h koncu. Za bis je zaigral še deset let staro skladbo
Vogrinskih 70 in se od zadovoljne publike poslovil. A ne za dolgo, vidimo se že na krajevnem
prazniku, 17. junija na Vogrskem!
Jasna Živec
Foto: Foto Žan Bric in Bogo Rusjan
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QUEENI V BUKOVICI

V petek, 1. junija, so na sedmem koncertu iz cikla „Petkovi glasbeni večeri“ nastopili člani in članice Mladinske filharmonije NOVA, ki je bila
ustanovljena leta 2010 na pobudo vodstva Glasbenega društva NOVA in
v simfoničnem orkestru združuje 70 mladih glasbenikov in glasbenic z
vse Primorske.
Polna dvorana je z napetostjo pričakovala koncert, saj se je sloves mladega, energičnega in
kakovostnega orkestra hitro razširil. Že prvo
leto delovanja so namreč navdušili s projektom
»Latinskoameriška pustolovščina«, decembra
2011 pa smo v bližnji Novi Gorici lahko prisluhnili njihovi novoletno obarvani »NOVI dunajski
klasiki«. Z letom 2012 so postali še bolj drzni
in tako smo lahko v petek uživali v simfoničnem delu «The QUEEN Symphony», oziroma
QUEEN simfoniji, ki jo je pred dvanajstimi leti
ustvaril britanski skladatelj Tolga Kashif. Šest
stavčno simfonijo je navdihnila glasba rokovske
skupine Queen, skladatelj je namreč v vsak
stavek vkomponiral katerega izmed njihovih
hitov. Tako so v simfonični obliki zazvenele „Radio Gaga“ in „The show must go on“, „Love of
my life“, „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“,
„Who wants to live forever?“ in „We are the
champions“.
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V Sloveniji QUEEN simfonijo jo v simfonični izvedbi slišimo prvič, čeprav ne v čisto originalni
verziji, saj ta predvideva tudi velik zbor. Dirigent
Simon Perčič je tako nekatere zborovske
parte priredil za soliste, sicer člane Mladinske
filharmonije NOVA – domačemu pianistu
Anžetu Vrabcu, violinistki Tini Grego, violončelistki Heleni Švigelj in posebni gostji, vrhunski mezzosopranistki Ireni Yebuah Tiran.
Občinstvo v dvorani Zorana Mušiča je bilo navdušeno in je nastopajoče glasbenike nagradilo
s stoječimi ovacijami, kar smo v ciklu Petkovih
glasbenih večerov doživeli prvič! Kako dobra
popotnica za jesenski del cikla, ki se bo nadaljeval 7. septembra s koncertom soul glasbe
v izvedbi Bigbanda NOVA in vokalne skupine
SINGGIRLS!
Če ste Queen simfonijo v Bukovici zamudili pa
nikar ne žalujte. Še vedno jo lahko slišite 22.
junija v Števerjanu, oz. 30. junija na Opčinah.

Glede na slišano v veliki dvorani Zorana Mušiča, vam vsekakor NE BO ŽAL!
Ajda Miška
Foto: Bogo Rusjan

iz krajevnih skupnosti
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KONCERT MLADIH GLASBENIKOV
IZ NAŠE OBČINE

Pomlad je čas, ko se narava prebudi in zaživi v vsej svoji barvni,
pa tudi zvočni pestrosti. In prav
zato sta Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče ter občina
Renče-Vogrsko, v četrtek, 7. junija,
pripravili koncert mladih glasbenikov iz naše občine, ki so nam s
svojim glasbenim znanjem pričarali čudovit, barvit spomladanski
popoldan.
Ker je bil lanski nastop precej odmeven, je tudi
na letošnjem nastopilo izredno veliko število
mladih glasbenikov, kar dobrih petdeset. Nastopili so učenci Glasbene šole Nova Gorica,
učenci Godbeniške šole Vogrsko, Šolski pihalni
orkester Vogrsko pod vodstvom Tine Rustja,
članice vokalne zasedbe Afrika iz Novogoriške
gimnazije in Rock ansambel Osnovne šole Lucijana Bratkoviča-Bratuša Renče.
Z različnimi zvrstmi, instrumenti in glasom, so
mladi glasbeniki ustvarili barvit pomladni šopek,
s katerim so nas popeljali v svet glasbe, v svet,
kjer ni pravil. Prisluhnili smo klavirju, kitaram, harmonikam, violinam, violončelu, klarinetom, flavtam, trobentam, tolkalom, pevskim glasovom in
verjetno še čemu. Skladbe, ki so jih izvajali, so
bile zelo različne. Najmlajši so igrali enostavne
skladbice, starejši malo težje, tisti najizkušenejši
pa so se pokazali z zahtevnimi deli znanih skladateljev, pa tudi z popularnimi pesmimi.
Nastop se je začel z dobrodošlico Šolskega
pihalnega orkestra Vogrsko, nadaljevali smo z
veselimi in poskočnimi skladbicami v izvedbi
učencev Glasbene šole Nova Gorica. Zavili
smo na Koroško in Kranjsko, med gozdove,
škrate, vile in vse ostale like, ki nastopajo v sloObčinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012
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venskih ljudskih pesmih. Spomnili smo se romantičnih časov, ki so jih bogatili veliki mojstri,
kot sta bila na primer Ludvig van Beethoven in
Franz Schubert. V svet so nas z odlično vokalno interpretacijo popeljala dekleta iz zasedbe Afrika, niti so nato spretno prevzeli učenci
Godbeniške šole Vogrsko. Z veseljem smo prisluhnili mladim harmonikarjem, ki si glasbeno
znanje nabirajo po drugačnih poteh. Onemeli
smo ob nastopih učencev višjih letnikov goriške glasbene ustanove in udarnih mladim glasbenikom, ki jih navdihuje rock glasba. Kot zadnji
je tako nastopil renški šolski rock ansambel, ki je
prireditev zaključil v pravem slogu.
Prav vsak od nastopajočih je pokazal veliko
glasbeno znanje, svoje veselje do glasbe in kar
je najpomembnejše, pripravljenost, da lahko to
veselje brez težav deli tudi z drugimi. Upamo,
da bo takih mladih ustvarjalec še naprej veliko.
Vidimo se prihodnje leto!
Mija Lipušček
Foto: Bogo Rusjan
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35. Obletnica pobratenja med Renčami in Štarancanom

PROSLAVA OB 35. LETNICI
POBRATENJA V ŠTARANCANU

21. aprila je v Štarancanu potekala spominska slovesnost ob 35. obletnici
pobratenja Renč in Štarancana v tamkajšnji dvorani San Pio X. Proslavo
je začel moški pevski zbor Provox. Sledili so pozdravi visokih gostov. Najprej je pozdravila perfektinja doktorica Marija Avgusta Marrosu, nato je
pozdravil regionalni svetnik Franco Brussa, sledil je pozdrav našega župana Aleša Bucika. Vsi govorniki so poudarili pomen povezovanja ljudi
v današnji skupni Evropi, zlasti močno voljo do prijateljstva in druženja
dveh krajev, ki sta bila pred 35 leti ločena z državno mejo.
Glavni govor je imel predsednik KS Renče
Borut Zorn, ki je obudil dogodke med drugo
svetovno vojno in pa dogodke po vojni, zaradi
katerih je tudi prišlo do pobratenja. Za njim je
spregovoril župan Štarancana gospod Lorenzo Presota. Nato sta župan Štarancana in
predsednik KS Renče podpisala listino o potrditvi pobratenja. Na listino so se podpisali tudi
tisti, ki so sodelovali pri zbiranju podatkov, slik,
gradiv za razstavo in knjigo ob obletnici pobratenja, ter tisti, ki so pripravljali slovesnost v Štarancanu in v Renčah.
V zadnjem letu so tako bili najbolj delavni:
Neva Pahor, Miran Pahor, Katjuša Žigon, Borut Zorn, Riccardo Marchesan,
Benito Peres, Umberto Volpato, Cla-

udio Martelli, prof. Massimo Palmieri,
učiteljici Tiziana Fedel in Annalisa Miniussi. Zbirali so se večkrat mesečno in obujali
spomine na prehojenih 35 let. Na listino se je

podpisal tudi župan Aleš Bucik.
Sledila je podelitev plaket zaslužnim Renčanom, ki so s svojim delom pripomogli k ohranjanju vezi s Štarancanom. Plakete so prejeli:
Aleš Bucik, Borut Zorn, Radovan Rusjan, Alenka Gregorič, Bogomir Furlan,
Branka Pregelj Arčon, Janja Lipušček,
Nataša Domazet, Marjan Murovec,
Hema Jakin, Pregelj Janko, Pregelj Zorko, Dušan Lukežič in Anton Rusjan.
Poslavo je zaključil moški pevski zbor Provox
z dobrim izborom domoljubnih in borbenih
pesmi.
Borut Zorn

Zaključek »Živ-žava«
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Govor ob 35. obletnici pobratenja med Renčami in Štarancanom

PONOSNI NA PREHOJENO POT SE
VESELIMO PRIHODNOSTI
V čast mi je, da lahko v imenu članov Sveta Krajevne skupnosti Renče in v osebnem imenu pozdravim ta visoki zbor, perfektinjo doktorico Marijo Avgusto Marrosu, predsednika Goriške
pokrajine Enrica Gherghetto, regionalnega
svetnika Franca Brussa, župana Občine Štarancan Lorenza Presota in Občine Renče-Vogrsko Aleša Bucika in vse prisotne predstavnike
zavodov, organizacij ter društev iz Štarancana in iz
Renč, prisotne novinarje ter vse prebivalce vaše
lepe občine.
Toplo pozdravljam tudi nekdanje predsednike
Krajevne skupnosti Renče ter nekdanje župane
Občine Štarancan. Posebno se spominjamo
župana Lorenza Papaisa in predsednika KS
Renče Dragotina Arčona, ki sta pred petintridesetimi leti podpisala listino o pobratenju. Vsem
prisotnim in vašim družinam ter vsem prebivalcem občine Štarancan prinašam srčne pozdrave
prebivalcev Renč in naše občine s čestitkami ob
obletnici ter z dobrimi željami za potrditev in uspešen razvoj našega pobratenja.

Petintrideset let je na nek način magična številka.
V življenju človeka nas spominja na slovo od mladosti in vstopanje v najbolj odprto, dinamično, po
svoje tudi tvegano obdobje ustvarjalnega dela.
Zavedamo se, da bomo trdno stavbo prihodnosti
lahko zgradili samo iz pozitivnih vrednot, ki so del
človekovega običajnega življenja in zrelosti, nikoli
pa ne dišijo po smodniku, marveč po dobri domači kuhinji, po topli besedi in opravilih, ki so skupna
vsem ljudem. Smiselno se mi torej zdi poudariti
univerzalnost življenja v njegovi simbolni in praktični pojavni obliki. Na tej točki se ljudje najdemo in
začutimo, kaj so prave vrednote in koliko dobrega
lahko naredimo v prijaznem odnosu do sočloveka
in do narave.
Prav iz teh razlogov mislim, da je naše pobratenje
nekaj resnično lepega. Izšlo je iz stoletnih, morda
tisočletnih travm, ki so jih preprostim ljudem vsiljevali mogočneži in države, v katerih smo živeli.
Toda prav po koncu prve svetovne vojne, ko je
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012

ves svet upal, da se bo človeštvo spametovalo,
se je zgodilo nekaj še bolj krutega, nenaravnega,
hudobnega in sprevrženega. Zgodilo se je tudi
tukaj, sredi cvetočih mest in vasi, ko so eni ljudje
sebe in svoj rod označili za večvredne, druge pa
za manj vredne ljudi. Še živijo med nami številne
priče tega obdobja, a mnogih ni več. Težkó je bilo
in še težje je razumeti.
Nacifašizem je prizadel oba naroda. Slovenci smo
bili med prvimi. Toda sla po življenju v tem najtežjem času ni zamrla, še okrepila se je! Slovenski narod je med prvimi prijel za orožje in se spopadel s
pošastjo, kakršnih je malo celo v najbolj krvoločnih
pravljicah. Tudi italijanski narod se je odločno uprl
nacističnemu in fašističnemu divjanju, spoznal je,
da je bil prevaran in speljan v vojno, ki mu je prinesla le solze, tisoče mrtvih in porušene domove.
Italijanski in slovenski partizani so skupaj krvaveli
za lepše življenje, za čas brez vojne in brez sovraštva. Tudi partizani iz Renč in iz Štarancana. Od
tistih dni je prijateljstvo doživelo novo rojstvo in
novo vsebino.
Mario Abram, komisar
italijanske brigade Fontanot, je zapisal: “Ni hiše v
Renčah, ki ne bi kateregakoli garibaldinca iz bataljona sprejela kot lastnega
sina.“
V renških opekarnah so bila
skrita velika skladišča za
oskrbo partizanskih enot,
ki jih je do svoje mučeniške
smrti leta 1944 vodil Silvio Marcuzzi – Montes.
V Ozrenju, majhnem renškem zaselku pod Fajtovim
hribom, so nemški, italijanski in slovenski fašisti
uničili garibaldinsko kurirsko postajo in v domači
hiši zažgali družino Mozetič. Na renškem trgu so
nacisti javno obesili kurirja Maria Agostinellia ...
Mi, ki smo rojeni po vojni, mlajši in tudi najmlajši
rod, spoštujemo izročilo naših očetov in dedov, v
sedanjih zahtevnih časih krize in negotovosti pa
moramo zastaviti svoje moči za nov razvojni lok v
bolj pravično, naravi in ljudem prijazno ter za vse
generacije bolj gotovo prihodnost.
Sprejemamo in pozdravljamo idejo bratstva in
pobratenja, ki je na pobudo slovenskega in italijanskega partizana, preraslo v gibanje na vseh
področjih dejavnosti.
Krajevna skupnost Renče, ki predstavlja skoraj
polovico prebivalstva občine Renče-Vogrsko, se
zaveda odgovornosti za utrditev in krepitev prijateljstva med obema krajema in občinama. Učenci, učitelji in vodstva naših šol odlično sodelujejo
in ustvarjajo mednarodno podprte projekte, po tej

poti stopajo tudi društva in združenja, organizacije
in klubi, ki v vseh generacijah vzbujajo občutek
ponosa in upanja, da bomo pobratenje v prihodnje še poglobili. Čezmejno sodelovanje se je z
vstopom Slovenije v Evropsko uníjo v resničnem
in simbolnem pomenu spremenilo v brezmejno,
s čimer odpiramo povsem nova poglavja v knjigi
našega druženja. To je izziv in priložnost za nas in
morda še bolj za naše otroke.
Ob tem slovesnem trenutku pa ne smemo pozabiti naših dragih iz Štarancana in iz Renč, ki jih ni
več med nami, a so veliko prispevali k razvoju pobratenja. Ni več pobudnikov Feruccia Marcuzzija in Franca Martinuča Dušana, ni mnogih
članov pripravljalnega odbora … Prav pred kratkim
pa smo se poslovili tudi od Iva Martinuča in
Branka Turela, ki sta vsak na svoj način izjemno
prispevala k odprtosti in kvaliteti naših medsebojnih odnosov. Naj bo svojcem v tolažbo naš iskren
in hvaležen spomin!
Spoštovani! Ne zamerite, ker nisem veliko govoril
o posameznih dogodkih iz teh naših skupnih petintridesetih let, nisem našteval številnih srečanj,
izmenjav in konkretnih rezultatov. Delček za delčkom, a še vedno ne povsem v celoti, jih razkriva
razstava Pobratenje v slikah, ki si jo bomo lahko
podrobneje ogledali po tej slovesnosti.
Vsej ekipi, sestavljeni iz požrtvovalnih in tankočutnemu delu predanih ustvarjalcev iz obeh krajev,
ki je vestno in odgovorno pripravljala to razstavo,
najlepša hvala. Ob majskem srečanju in potrditvi
pobratenja pri nas, bo razstava postavljena tudi v
Renčah. Upamo, da bo na osnovi zbranega gradiva v bližnji prihodnosti nastala knjižica, ki bo nam
vsem v ponos.
Bilo bi dobro, če bi zbrani material našel mesto
tudi na svetovnem spletu, kjer bi se lahko neprestano širil in se dopolnjeval z novimi vsebinami.
Dovolite mi, da se ob koncu, a ne nazadnje, zahvalim in čestitam tudi vam, dobitnikom priznanj
ob letošnjem jubileju, saj ste z osebnim zgledom
in široko zastavljeno dejavnostjo v društvih in
ustanovah bistveno prispevali h kvalitetni rasti in
domačnosti našega prijateljstva.
Prisrčna hvala Štarancanu za iskreno gostoljubje,
ki ga doživljamo, za spoštljivo gesto s poimenovanjem Ulice Renče v Štarancanu ter za negovanje
spomina na častnega občana Jožka Krpana.
Zadovoljen sem, da se naše pobratenje razvija v
pravo smer, da se krepi in da skupaj iščemo nove
možnosti za sodelovanje. Ponosni na prehojeno
pot se veselimo prihodnosti! Nasvidenje v Renčah.
Borut Zorn,
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Renče
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Ob 35. obletnici pobratenja med Renčami in Štarancanom

RAZSTAVA BONSAJEV V
RENČAH
V Hiši pravih srečanj smo 9. maja
odprli dvodnevno razstavo bonsajev. Razstavo so organizirali Delavnica za umetnost bonsaja iz Štarancana (Laboratorio arte bonsai di
Staranzano), Društvo upokojencev
Renče in člani mešanega odbora za
pripravo praznovanja 35. obletnice
pobratenja.

Enio Cusimano iz Štarncana je razstavo pripravil in tudi odprl. Ob otvoritvi je poudaril nekaj bistvenih elementov umetnosti bonsaja, ki
izvira že nekaj stoletij nazaj in prihaja iz Kitajske,
približno iz leta 890-1100. Kitajci so uporabljali
tehniko upogibanja vejic z visečimi kamenčki,
medtem ko so Japonci v 14. stoletju začeli
koristiti žičke za usmerjanje pravilne rasti. Bonsaji so tista lepa dreveščka, ki krasijo nekatere

domove in osebne prostore in ki do potankosti
sledijo drevesom iz naravne rasti. To so lahko
gozdna drevesa ali sadno drevje v miniaturi, ki
zahteva veliko let ustvarjanja in ljubezni, da doseže željeno velikost in obliko.

ki že dolga leta goji to zvrst umetnosti pri nas in
se udeležuje več razstav in predstavitev.

Razstava je vzbudila veliko zanimanja med
obiskovalci in k odkrivanju skrivnosti umetnosti
bonsaja je pripomogel tudi prijatelj iz Šempasa,

Katjuša Žigon
Foto: Marchesan Riccardo

To je še eden iz vrste dogodkov, ki bogatijo
naše znanje o naravi in o umetnosti lepote.

Ob 35. obletnici pobratenja med Renčami in Štarancanom

KONCERT MLADIH GLASBENIKOV IZ
RENČ IN ŠTARANCANA

V dvorani S.Pio X v Štarncanu je 19. maja potekal zanimiv koncert mladih glasbenikov iz Renč
in Štarancana.

Na prijeten in koristen
nastop smo pripeljali
naše mlade in pridne deklice iz Renč
in sicer: Nika Uršič
je igrala na prečno
flavto, Karin Uršič
na klarinet, Mojca
Cotič na klavir in
Nika Mozetič na
harmoniko. Čeprav je
na trenutke zadrhtela
roka in mlado srce,
je bil nastop deklet
prijeten in prav gotovo koristen za razvoj
njihove samozavesti
in ljubezni do instru-

menta. Ponosni smo nanje in čez leto dni bodo
imele priložnost pokazati, kaj vse so se v letu
dni naučile.
Koncert je organizirala glasbena šola »Incontri«
(Srečanja) iz Štarancana pod vodstvom Denise Marcuzzi, ki je tudi napovedovala. Koncert
sta glasbeno dopolnila že zelo glasbeno izobražena Riccardo Vida iz Gorice, ki je igral
na violino, in Giulia Paccagnin, ki je spretno
prebirala tipke na klavirju.
Udeležence koncerta sta pozdravila predsednik Sveta krajevne skupnosti Renče Borut
Zorn in Riccardo Marchesan, zadolžen za
družbene dejavnosti v občinski upravi Štarancana.
To je bil še eden izmed številnih dogodkov ob
obletnici pobratenja.
Katjuša Žigon
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012
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35. obletnica pobratenja med Renčami in Štarancanom

35. OBLETNICA POBRATENJA MED
RENČAMI IN ŠTARANCANOM

21. aprila v Štarancanu in 26. maja
v Renčah je prišlo do ponovnega podpisa listine pobratenja med
Renčami in Štarancanom.
Pred 35. leti je pobratenje imelo simbolni pomen in je bilo dejanje poguma in prijateljstva.
Korenine iz NOB so dobro pognale in leta 1977
je prišlo do podpisa listine pobratenja, katere
glavna pobudnika sta bila Martinuč iz Renč in
Marcuzzi iz Štarancana, oba partizana, ki simbolično povezujeta tudi fotografsko razstavo
Pobratenje v slikah.
26. maja je v Renčah v Kulturni dvorani potekalo slavje ob ponovnem podpisu listine pobratenja. Nastopali so kulturniki iz Štarancana in sicer
otroški pevski zbor Audite Nova pod vodstvom
učiteljice Catarine Biasiol, ki nam je na začetku zapel Beethovnovo Odo radosti in v nadaljevanju nekaj italijanskih narodnih otroških pesmi,
kot so: Cucu' Cucu', Lune in fune, Il pollaio...V
veseli in neobremenjeni interpretaciji so zapeli
tudi tržaško narodno La Bora - Burja in končali
simpatični nastop s Češnjami - Le ciliege.
Proslave so se udeležili tudi vidni predstavniki
družbeno-političnega življenja v Štarancanu in
pokrajine Gorica, kot sta Gennaro Falanga predsednik Regionalnega sveta goriške pokrajine in Bianca della Pietra, zadolžena za Welfare
pri Goriški pokrajini.
Obiskala so nas tudi goriški poslanec Mirko
Brulc, član predsedstva ZZB za vrednote NOB
Slovenije Štefan Cigoj in Vladimir Krpan,
predsednik Območnega združenja ZB za vrednote NOB Nova Gorica, ki sta ob zaključku
podelila visoki priznanji, plaketi Janka Premrla
Vojka VZPI iz Štarancana in KO ZB Renče.
Uvodno besedo je imel Jože Šušmelj, župan
oz. predsednik skupščine Nova Gorica v letu
1977- v letu pobratenja, ki je v svojem nagovoru naštel nekaj dogodkov, ki so pogojevali
pobratenja in ki so dali pobratenju pravi smisel.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012

Zaostreni odnosi med Jugoslavijo in Italijo, ki so
se dogajali takoj po vojni: to so cona A in cona
B, največje vseljudsko zborovanje na Okroglici
leta 1953, leta 1954 Londonski memorandum, prelomni dogodek v zgodovini slovenskega naroda so s končnim obiskom predsednika
Saragata v Beogradu in predsednika Tita v
Rimu leta 1971 » nosili sporočilo ljudi, da hočejo živeti v miru in prijateljstvu in so bili znanilec
nove, današnje Evrope. Šušmelj je tudi poudaril
svoje pozitivne občutke ob branju »nekrologa«,
ki ga je zapisal Mario Abram, komandant brigade Fontanot o doživljanju Renč med NOB.
Slavnostna govornika: župan Štarancana Lorenzo Presot in predsednik Sveta krajevne
skupnosti Renče Borut Zorn sta v svojih govorih poudarila zavezo za negovanje pobratenja
v bodočnosti na osnovah vrednot osvobodilnega boja proti skupnemu sovražniku-nacifašizmu, predvsem pa, da vrednote prijateljstva
sprejmejo naši otroci, ki se že 15 let srečujejo
v Renčah in v Štarancanu. Dvorano so krasila
prav dela oz. risbe otrok iz zadnjega srečanja 4.
maja ob potoku Lijaku, kjer so sodelovali učenci
4. in 5. razredov iz OŠ Renče, iz podružnične
šole Bukovica in podružnične šole Vogrsko ter
učenci iz Štarancana. Borut Zorn je tudi poudaril, da so danes Renče kraj odprtega srca,
ki sprejemajo vse ljudi
dobre misli in prijaznih
dejanj, kar je najboljša
popotnica pobratenju.
Dvorano so napolnili
tudi razni gostje iz sosednjih krajevnih skupnosti in seveda župan
naše občine Aleš Bucik, ki je pozdravil prisotne in izmenjal priložnostno darilo z županom
Presotom.

V Štarancanu so nekateri zaslužni Renčani
prejeli priznanja za spodbujanje pobratenja s
strani občine Štarancan in na isti način smo se
Renčani oddolžili nekaterim posameznikom in
društvom iz Štarancana. Spomnili smo se tudi
župana Presota, ki se je nedavno poročil z dekletom svojih sanj in viteza dela Benita Peresa ob njegovi okrogli obletnici.
Po ponovnem podpisu listine pobratenja so
nam zapeli člani moškega pevskega zbora Edi
Forza iz Štarancana pod vodstvom zborovodkinje Analisse Miniussi in sicer so nas počastili med drugim tudi z Vrabčevo Zdravico v
slovenskem jeziku in nekaj pesmimi iz njihovega stalnega repertoarja.
Slavje smo nadaljevali z odprtjem razstave Pobratenje v slikah in ob kozarčku žlahtnega ter
ob veseli pesmi v Lovski koči na Kremancah.
Slavnost sta se trudili povezovati v slovenskem
in italijanskem jeziku Neva Pahor in avtorica
tega zapisa.
Nekaj mesecev trdega in resnega dela je obrodilo prve sadove, ki se bodo nadljevali v knjigizborniku o 35-letnem pobratenju- še letos!
Katjuša Žigon
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Razstava ob 35. obletnici pobratenja tudi v Renčah

POBRATENJE V SLIKAH

Potrjevanje pobratenja med občino Štarancan in krajevno skupnostjo
Renče spremljajo številne pobude društev, ustanov in posameznikov, ki
se prepoznajo v omenjenem projektu in skušajo udejanjiti načela pobratenja. Bogato udejstvovanje občanov obeh krajev v minulem petintridesetletnem obdobju smo člani pripravljalnega odbora za pobratenje želeli
prikazati na razstavi s pomenljivim naslovom Pobratenje v slikah.
Življenje obeh krajev smo predstavili na privlačen in moderen način, saj ima pobratenje mnogo obrazov. Izbira slik in dogodkov ni bila lahka,
spomin na mnoge dogodke pa je že zbledel.
Tako smo morali pri izboru upoštevati pomen
sedaj že zgodovinskih dogodkov kot tudi zbirko
fotografij, ki smo jih imeli na razpolago. Tu naj
posebej izpostavim prisotnost fotografij, ki jih
je v zadnjih letih prispeval Bogo Rusjan in pa
zapuščino Jožka Krpana, ki je bil dolga leta
nepogrešljiv spremljevalec in akter številnih pobud in dogodkov, povezanih s pobratenjem. V
osebni zbirki je hranil fotografije dogodkov, pa
tudi izrezke iz časopisov, zapisnike sej, plakate
…, zato smo na panoje lahko uvrstili tudi nekaj
izvirnih pričevanj o čustvovanju in razmišljanju
posameznikov in skupin, ki so ideji pobratenja
orali ledino. Pomemben del razstave so skupni
projekti, ki sta jih pripravljali in udejanili osnovni
šoli iz obeh krajev v Renčah in v Štarancanu.
Nastala je zanimiva lepljenka, kjer obiskovalci najdejo delček lastne preteklosti, mladi pa
spodbudo za nadaljnjo pot po sledeh prijatelj-

stva in sodelovanja. Razstavo v Štarancanu je
odprla Irena Martinuč, soproga pokojnega
Ivana Martinuča, prvega predsednika Skupščine Krajevne skupnosti Renče in predsednika
odbora za pobratenje, v Renčah pa Denise

Marcuzzi iz Štarancana, hčerka pokojnega
Ferrucccia Marcuzzija, enega pobudnikov pobratenja in predsednika štarancanske organizacije nekdanjih partizanov ANPI.
Številne slovesnosti ob pomembnih obletnicah s ponovnim podpisom slavnostne listine
in obljubo o vztrajanju na začrtani poti imajo
simboličen pomen, ki ga človek vgradi v svoj
sistem vrednot. Pobudnika pobratenja Ferruccio Marcuzzi in Franc Martinuč Dušan
sta na osnovi lastnih izkušenj v boju proti fašizmu in nacizmu želela preseči miselne pregrade med narodoma, ki so jih dolga leta ločevali
meja, predsodki in strahovi. Da je snovalcem
pobratenja omenjena namera lepo uspela, priča tudi visoka udeležba prebivalcev Štarancana
in Renč na slovesnostih ob pobratenju daljnega
leta 1977, ob naslednjih okroglih obletnicah in
tudi letos. S tem smo pokazali, da so vezi med
skupnostima žive in da si želimo še veliko novih dogodkov in srečanj, ki bi omogočali boljše
poznavanje in razumevanje kulture, jezika in
navad sosednjega naroda. Razstavo so obiskali
številni prebivalci obeh krajev, še posebej razveseljivo pa je dejstvo, da so si zbirko slik in prikaz
kratkih videov o šolskih projektih pobratenih šol
ogledali tudi učenci obeh šol, pred kratkim tudi
Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša iz
Renč. Nove generacije utrjujejo v nas prepričanje, da smo na pravi poti.
Neva Pahor
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35. obletnica pobratenja med Renčami in Štarancanom

SPOMINJAM SE ZVEZDNATEGA NEBA...

V okviru prireditev obletnice pobratenja med Renčami in Štarancanom, je bila v soboto, 9. junija
v Štarancanu gledališka predstava
Spominjam se zvezdnatega neba...
(Ricordo il cielo stellato.........).
Predstava je bila priložnostno sestavljena iz različnih tekstov partizanske literature iz naše in

druge strani meje. Svoje tekste sta med drugimi
prispevala tudi Miroslav Košuta in Radivoj
Pahor. Vsebina so žrtve in poboji s strani skupnega sovražnika nacifašizma in razmišljanja
mater, žena, bratov in sester. In prav ta razmišljanja so ustvarila bistvo predstave, kajti bila so
izrečena iz mladih ust osnovnošolcev in srednješolcev, skupine mladih, ki je nadarjena za
gledališko ustvarjalnost. Predstava je bila izre-

dno čustveno interpretirana in mladi igralci so
dokazali, da se jih je zgodovina dotaknila. Za
uspeh predstave je zaslužen profesor Massimo Palmieri. Miran Pahor je znatno pripomogel pri zbiranju tekstov.
Tudi take predstave in zgodbe so okvir rojstva
dolgoletnega prijateljstva.
Katjuša Žigon

35. obletnica pobratenja med Renčami in Štarancanom

EXTEMPORE LIJAK 2012 - ZDRUŽENI
OBLETNICI

Ob 65. obletnici brigadirstva na regulaciji potoka Lijaka in ob 35. obletnici pobratenja Renč s Starancanom je bil 4. maja na Vogrskem izpeljan
Extempore Lijak 2012. Na novo urejeni pešpoti je ustvarjalo preko 150
učencev iz osnovnih in podružničnih šol iz Renč, Bukovice, Vogrskega in
Štarancana v sodelovanju s člani domačih društev.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012

Srečanje se je začelo s sprehodom po novi tematski poti ob Lijaku, posvečeni delovnim brigadam, ki so leta 1947 začele z regulacijo potoka. V kulturnem programu pod obnovljenim
mostičkom so nastopili učenci z Vogrskega in
četrtošolci iz Renč in Bukovice, s pozdravnimi
nagovori pa ravnatelj OŠ Renče Bogomir
Furlan, predstavnica občine Katjuša Žigon,
predstavnik Štarancana, vodja Podružnične
šole Vogrsko Andrejka Rijavec in Nives
Hvalica, vodja projekta Obujamo spomine puščamo sledi. Učenci so se nato razdelili v narodnostno mešane skupine in slikali po celotni
dolžini pešpoti. Pri delu so jih vodile mentorice: Adrijana Likar, Tanja Pavlin, Iva Vičič, Jožica Jereb, Darja Bitežnik, Bojana
Drufovka, Marta Premrl, Andrejka Rijavec, Katarina Tischer-Gregorič, Lucija
Gregorič, Irma Bandiera in Nives Hvalica. Svoje likovno znanje sta učencem posredovali tudi amaterski slikarki Zdenka Gorjan
in Zdravka Komic. Za varnost in prvo pomoč
so poskrbeli člani Društva upokojencev Vogrsko ter Civilna zaščita občine Renče-Vogrsko.
Članice Aktiva podeželskih žena KTD Vogrsko
in KO Rdečega križa Vogrsko so razdelile ma-
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lico, ob zaključku pa nas razveselile z odličnim
pecivom in napitkom. Samo Baša, Rajko
Peric, Franko Ciglič in Tonček Gorjan pa
so pripravili in postavili vse potrebne materiale
in pripomočke na prava mesta.
V sklopu projekta Obujamo spomine – puščamo sledi, je tako bil uspešno realiziran drugi
postavljen cilj. Nastale slike so na ogled v avli
občine Renče- Vogrsko. Ob ustvarjanju pa so
se spletala nova poznanstva, prijateljstva, kar
likovnim izdelkom in vsemu dogajanju prispeva
dodatno vrednost.
Nives Hvalica,
vodja projekta Obujamo spomine - puščamo sledi in
letošnjega srečanja s pobrateno šolo iz Štarancana
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60 LET DRUŠTVA UPOKOJENCEV
BUKOVICA – VOLČJA DRAGA
Na podlagi sklepa Republiškega
odbora Društva upokojencev Slovenije, je bilo dne 24. februarja 1952
leta ustanovljeno Društvo upokojencev Volčja Draga. V DU Volčja
Draga so bili včlanjeni upokojenci
iz Dornberka, Prvačine, Vogrskega,
Bilj ter Bukovice in Volčje Drage,
saj je bilo prva leta po vojni malo
upokojencev, ker je bilo to pretežno
kmetijsko območje.

V naslednjih letih je število upokojencev naraščalo in tako je bilo konec leta 1981 v DU
Volčja Draga včlanjenih že 630 upokojencev.
Zato je bil na zboru članov društva 23. maja
1982 sprejet sklep o prenehanju delovanja DU
Volčja Draga in ustanovitvi društev po krajevnih
skupnostih.
Po ustanovitvi samostojnega društva in z naraščanjem članstva, se je pokazala potreba po
lastnih prostorih.
V kulturnem domu so bili v nadstropju nad
dvorano nedokončani prostori. Z dovoljenjem
krajevne skupnosti in s finančno pomočjo Glavnega odbora upokojencev Slovenije (sedaj se
to imenuje ZDUS) ter s prostovoljnim delom, so
člani DU uredili 60 m2 prostora; kasneje so ta
prostor uporabljala tudi ostala društva in organizacije.
Z leti se je spreminjala starostna, zaposlitvena
in izobrazbena struktura prebivalstva in s tem
tudi struktura članstva v DU.
Še vedno skrbimo za prijetna druženja, za izlete
po domovini in tujini, obiskujemo starejše po
domovih starejših občanov ter jih razveselimo
z drobno pozornostjo. Pripravljamo razna
predavanja o zdravem življenju, o spremembah
zakonodaje…
Prirejamo različne razstave, da pokažemo, s
čim se naši člani ukvarjajo in spodbujamo tudi
ostale. Spoprijemamo se z novo tehnologijo in
poskušamo s kratkimi tečaji članom približati
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računalnik in digitalno fotografijo.
V okviru društva deluje tudi sekcija za šport in
rekreacijo, ki vedno vadi balinanje in škuljanje.
Občasno pripravljamo tudi lažje pohode.
Kulturna sekcija združuje krožek ročnih del ter
mešani pevski zbor, ki se je poimenoval v Mešani pevski zbor Klasje Bukovica-Volčja Draga.
Društvo trenutno šteje 330 članov. Radi dobro
sodelujemo s krajevno skupnostjo in ostalimi
društvi in organizacijami. Tudi medgeneracijsko
sodelovanje našemu društvu ni tuje. Občasno

sodelujemo z osnovno šolo Renče oziroma
podružnično osnovno šolo Bukovica, več pa z
društvom Mladi Renče-Vogrsko. Ustanovitev
nove občine Renče-Vogrsko, ki je v svojem
programu dala več sredstev tudi za društva, to
zelo pozitivno vpliva na nadaljnje delo društva.
Poskrbeti moramo samo za primerno vključitev naših programov v krajevno skupnost v
občinske programe, predvsem v obračunski
obračun.
Nadvse smo ponosni na sprejetje letošnjega
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občinskega priznanja občine Renče-Vogrsko.
Naših 60 let smo si kar precej slovesno in kulturno zasnovali in tudi izpeljali. V goste smo povabili Matejo Kožuh Novak – predsednico
ZDUS-a, Alojza Vitežnika – predsednika
pokrajinske zveze DU Severne Primorske, predsednike vseh štirih društev upokojencev Dornberka, Prvačine, Vogrskega in Bilj ter še druge
ugledne goste.
V kratkem in pozitivnem govoru nam je Mateja
Kožuh Novak dala vedeti, še kako delovni smo
mi upokojenci ter da naj ne dopustimo, da bi
se naše pravice krčile. Izročila nam je priznanje
ZDUS-a, Vitežnik se je zahvalil za dobro delo
in sodelovanje in nam tudi on izročil priznanje
Pokrajinske zveze DU Severne Primorske.
V kulturnem programu so sodelovali otroci iz
POŠ Bukovica, tamburaški orkester Danica iz
Dobravelj, folklorna skupina Most iz Ajdovščine ter naš mešani pevski zbor Klasje Bukovi-
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ca-Volčja Draga.
Ob tej priliki je bila v Mušičevi dvorani razstava
lesenih in rezbarskih izdelkov, ročnih del ter likovnih in fotografskih izdelkov.
Iskrena hvala vsem članom upravnega odbora
in pevskega zbora za pomoč pri organizaciji.
V slogi je moč!
Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

SVETA BIRMA V ŽUPNIJSKI
CERKVI V BUKOVICI
20. maja se je v Bukovici odvijala
sveta birma, h kateri je pristopilo
kar dvanajst birmancev.

Sveta birma se običajno zgodi vsake štiri leta.
Tako je bilo tudi tokrat. Skozi celo leto so se
birmanci zavzeto pripravljali na prejem svete
birme. Čez celo leto so pridno sodelovali pri
strežbi med mašo, pri verouku in pri maši. Med
mašo so birmanci tudi brali božjo besedo.
Po dolgem času, to je po štirih letih, je bukovško
cerkev obiskal koprski škof, sedaj že v pokoju
Metod Pirih. Kot sam pravi, zelo rad pride
na naš konec, ker mu je pri nas lepo. Pohvalil
je prizadevanja gospodarskega sveta in tudi
samo investicijo v prenovo bukovške cerkve,
predvsem njene notranjosti. Bukovška cerkev
sodi med modernejše v svojem kraju, kjer igra
glavno vlogo razporeditev v prostoru.
Med mašo so sodelovali tudi birmanci z branjem berila in s prošnjami. Birma zanje pomeni
korak k zrelosti in k razumevanju božje besede
in življenju po evangeliju.
Cerkev je bila zelo napolnjena, vzdušje je bilo

primerno kraju in času. Maša je sicer trajala
dalj časa, a to ni pokvarilo celotnega vzdušja
med birmanci, ki so po dolgem času priprav
doživeli svoj pomembni trenutek v življenju –
prejem svetega duha. Mašo je vodil tudi župnik

z Mirenskega gradu skupaj z našim župnikom
Vojcem Žakljem, ter škofom, ki je podelil zakrament birme.
Roland Tischer
Foto: Jože Ropoša
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LIJAK 1883 GRE V 130. LETO
Barbara Šinigoj je domača dekleta in žene v
nekaj mesecih pripravila za nastop, ki je prijetno
presenetil obiskovalce. Posebne gostje večera
pa so bile odlične pevke dekliške skupine Utrinek z zahtevnim programom.
Moški zbor Lijak 1883 ima v sezoni, ki se izteka, za seboj približno 25 nastopov. Med temi
sta tudi reviji goriških zborov in Primorska poje,
ki jima ostaja zvest kot stalni udeleženec. Pred
njim je jubilejno leto 2013, v katerem bo zbor
kot drugi najstarejši na Slovenskem praznoval 130. obletnico neprekinjenega delovanja.
Pevci vabijo medse mlade moči, seveda tudi iz
okoliških krajev.
DK
Foto: Bogo Rusjan
Zbor po novem z Barbaro Šinigoj

Sredi maja so pevci moškega pevskega zbora Lijak 1883 Vogrsko v
dvorcu Vogrsko pripravili tradicionalni Gotardov koncert. Z njim
želijo ljubiteljem petja predstaviti
sadove svojega dela v sezoni, ki se
izteka. V zadnji jih je vodila Barbara Šinigoj, ki je nasledila Mojco
Sirk.

Tako kot obdobje od lanske jeseni, je bil tudi
tokratni koncert precej drugačen od preteklih.
Pevci so skušali vzpostaviti neposreden stik
s poslušalci, ki so dodobra napolnili dvorano
dvorca. Tudi program pesmi je bil zasnovan
tako, da se je približal različnim okusom in željam ljubiteljev petja. Pri eni od pesmi je pevce
na klavirju spremljal Anže Vrabec.
Na grajskem dvorišču se je za uvod predstavila
pevska skupina vogrinskih podeželskih žena.

Gostje večera so bile odlične mlade pevke skupine Utrinek

Pevci so se Mojci Sirk zahvalili za osem let sodelovanja

Za uvod v pevski praznik so zapele pevke pevske skupine
vogrinskih podeželskih žena
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ZBORNIK IN RAZSTAVA OBUJAMO
SPOMINE – PUŠČAMO SLEDI

Zadnji večer v maju smo člani Projektne skupine Lijak predstavili zbornik
Obujamo spomine – puščamo sledi: Zbornik v spomin mladinskim delovnim brigadam in udarnikom na regulaciji potoka Lijaka leta 1947,
ki je nastal v sklopu projekta ob 65. obletnici regulacije potoka Lijaka.
Da časi brigadirstva in udarništva na Lijaku ne bi šli v pozabo, je zbornik
nastajal tudi s pomočjo pričevanj številnih udeležencev akcije na Lijaku.
Člani projektne skupine smo se na samem začetku zbiranja gradiva za zbornik znašli v pravi
praznini. Virov je bilo izredno malo, sem ter tja
je bilo v kakšnem starem časopisu omenjeno,
da je akcija na Lijaku potekala, to pa je bilo tudi
vse. Izredno veliko gradiva smo dobili iz osebnih zbirk brigadirjev in udarnikov ter seveda iz
njihovih pričevanj.
Zbornik je sestavljen iz štirih delov. V prvem
delu avtorja Anica Cernatič Gregorič in
Klavdij Bajc bralcu predstavita potok Lijak,
njegovo floro in favno. Sledi del, posvečen
brigadirjem in udarnikom na Lijaku, avtorice
Nataše Podgornik, ki je zbornik tudi uredila. Njen prispevek bralca popelje od Lijaka,
kakršen je nekoč bil, do začetkov njegove re-

gulacije s strani mladinskih delovnih brigad ter
prostovoljcev. Prav posebno mesto v prispevku
zavzema poglavje o ženski na Lijaku, kjer najdemo dnevnik brigadirke Marice Mavrič. Ob
prihodu na Lijak pred 65 leti je namreč skrbno
zapisovala dogajanje v brigadi, njen zapis pa je
po tolikih leti resnično neprecenljiv. Prispevek
se zaključuje s Festivalom Lijak, ki je bil izveden
ob priključitvi Primorske k matični domovini in
ima tudi za samo regulacijo velik pomen, saj so
se dela potem lahko razširila tudi na srednji in
spodnji del potoka. Na Festivalu pa je bila potrjena gradnja Nove Gorice, kamor so odšle
številne brigade z Lijaka. Osrednji del zbornika
so pričevanja. Zbrale in uredile so jih tri avtorice: Nives Hvalica, Anica Cernatič Gregorič in

Nataša Podgornik. Zadnji del zbornika zaključuje Davorin Koron s prispevkom o vogrinski
kulturi. Lijak je domačinom vedno dajal življenje
in kulturni navdih: prvo bralno kulturno društvo
se je imenovalo Lijak, Moški pevski zbor Lijak
1883 Vogrsko še danes to ime ohranja v imenovanju zbora. Z vsemi navedenimi prispevki
smo avtorji obudili spomine … in pustili sledi …
V zadnjem delu nam fotografski utrinki prikazujejo urejanje in otvoritev pešpoti ter slikarski
extempore. Lektoriranje zbornika smo zaupali
slavistki Majdi Šuligoj, piko na i zborniku pa
daje njegova grafična podoba izpod rok oblikovalca Klemena Podgornika.
Predstavitev zbornika, ki jo je vodila Ingrid Kašca Bucik, je potekala v dvorani osnovne šole
na Vogrskem, v novi dvorani, ki je nastala okrog
ostankov najstarejše zgradbe na Vogrskem –
obrambnega grajskega stolpa iz 12. stoletja.
Zgodovina in sodobnost pa sta se srečali tudi
v razstavi, ki je spremljala predstavitev zbornika.
Sodobno zasnovana razstava, ki predstavlja vse
zgodovinske vidike Lijaka in njegove regulacije,
je delo predsednice Kulturno turističnega društva Vogrsko Urške Gregorič. Obiskovalca je
že ob vhodu pričakal vonj po rožmarinu, vonj, ki
obuja spomine. Naslov razstave je Urška izvirno
objavila na stenčasu, stenskem časopisu, prav
takšnem kot so jih imeli v brigadah. Obiskovalci
so lahko občudovali leseno brigadirsko samokolnico, originalno cedilo iz brigadne kuhinje,
številne fotografije in dokumente tistega časa.
Zadnji del dvorane je bil opremljen s simbolno
hišico iz fotografij, ki je predstavljala brigadirsko
naselje, postavljeno v smeri izvira Lijaka, pod
katerim se je leta 1947 takšno brigadirsko naselje nahajalo.
Prijeten večer smo zaključili z druženjem brigadirjev in udarnikov Pri Mimici, kjer so vsi pričevalci prejeli še posebno diplomo, prav takšno
kot so jih podeljevali najuspešnejšim brigadirjem v brigadah na Lijaku leta 1947.
Nataša Podgornik
Foto: Nuša Hvalica
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OBUJAMO SPOMINE – PUŠČAMO SLEDI
Univerze v Ljubljani, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in nenehna želja po vrhunskem
umetniškem ustvarjanju.
Zbor nadaljuje tradicijo pevskega zbora, ki ga
je leta 1926 v Ljubljani ustanovil France Marolt
kot moški sestav in je 1946. začel delovati v
mešani zasedbi pod imenom Akademski pevski zbor Tone Tomšič.
V toplem junijskem večeru je pod oboki nekdanjega srednjeveškega gradu odmevala slovenska ljudska pesem, ki v prijetnem vzdušju
prerasla v pevsko druženje z domačimi pevci
Moškega pevskega zbora Lijak 1883 Vogrsko
in med udeleženci pustila sledi …
Hkrati je to bil uvod v praznovanje tradicionalnega krajevnega praznika na Vogrskem.
Majda Šuligoj
Foto: Žan Bric

Zaključna prireditev v sklopu dejavnosti znotraj projekta Obujamo
spomine – puščamo sledi je bila
enkraten kulturni dogodek – koncert Akademskega pevskega zbora
Tone Tomšič Univerze v Ljubljani,
ki je bil v petek, 15. junija 2012, v
prizidku Podružnične osnovne šole
Vogrsko.
V spomin na prostovoljno delo brigadirjev in
udarnikov ob regulaciji struge potoka Lijaka
1947. leta so zdajšnji APZ-jevci tokratni dogodek obeležili samo s petjem, njihovi predhodniki pa so s tedanjim dirigentom Radovanom
Gobcem pri drugi delovni akciji aktivno sodelovali in seveda tudi veliko prepevali.
Akademski pevski zbor Tone Tomšič v Ljubljani združuje študentke in študente vseh fakultet

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012

iz krajevnih skupnosti

25

IZLET V ISTRO
Renški upokojenci so si za svoj drugi letošnji izlet izbrali Istro, natančneje mesta in obalo med Porečem
in Rovinjem.

Čeprav te kraje poznamo iz dopustniških dni,
pa si jih večina tako podrobno ni nikoli ogledala.
Posebno doživetje pa je bila plovba s turistično
ladjo, ogled obale, naravnih lepot in kulturnih
zanimivosti z morske strani. Tudi kulinarična
postrežba na ladji je bilo doživetje zase. Na lad-

ji smo se znašli skupaj z upokojenci bližnjega
Vogrskega in Šempetra, tako da je bil izlet še
prijetnejši, saj so se marsikateri znanci in prija-

NA SARDINIJI

telji lahko pogovorili, zapeli in se družili ob dobri
kapljici in glasbi.
Boris Arčon
foto: Boris Arčon

veseli, ko smo jo ugledali.
Ogledali smo si mestece Cremona, ki slovi po
izdelavi violin ter po enem od najvišjih zvonikov
v Italiji. Najznamenitejša je romansko-gotska
katedrala, ki jo imenujejo Sikstinska kapela Severne Italije. Prispeli smo v deževno Mantovo,
a kljub vsemu smo se dolgočasili ob gledanju
zaprtih trgovin in izložb.
Vse lepo in prav, vendar smo na tem potovanju
poleg slabega vremena in slabe organizacije
turistične agencije doživeli kup nevšečnosti.
Krivo je bilo tudi slabo vodenje izleta. Po naših
ocenah bi bila vodička primernejša za mlajše
potnike, ki komaj začnejo raziskovati svet, ne
pa za nas starejše, ki smo že kar nekaj videli in
doživeli.
Renata Tischer

Upokojenci iz Bukovice in Volčje
Drage vsako leto pripravimo en
daljši izlet oziroma potovanje. Letos
smo izbrali destinacijo Sardinija.
Štiridnevno potovanje se je pričelo na Volčji
Dragi, z vmesnimi postanki smo šli mimo Benetk
in se z daljšim postankom ustavili v Genovi, kjer
smo si ogledali stolnico sv. Lovrenca, se ustavili
pri hiši Krištofa Kolumba, se sprehodili po ulici,
kjer stojijo najlepše mestne palače. Zvečer smo
se vkrcali na trajekt in z nočno plovbo zjutraj prispeli na Sardinijo. Zanimivo je bilo najslikovitejše mestece Castelsardo z mogočnim gradom.
Kraj Sassari ima najlepši primerek cerkvene
arhitekture na Sardiniji. V Algheri je zelo lepo
ohranjeno mestno jedro, obdano z obzidjem in
obrambnimi stolpi.

Tretji dan smo prispeli v kraj Boso; to je mesto,
ob reki Temo, edini plovni reki na Sardiniji. Ogledali smo si grad Malaspina iz 12.stoletja in se
nato odpeljali do kraja Abbasanta, kjer se nahajajo ostanki naselja, morda prvih prebivalcev
Sardinije iz 12.stoletja pred našim štetjem. To
so ostanki Nuraške kulture.
Najdišče Losa je med najbolj ohranjenimi, Orgosolo je vasica, ki slovi po tem, da so stene porisane s socialno angažiranimi grafiti, ki govorijo
o preteklih, pa tudi o vedno aktualnih temah.
V Portotoresu smo se vkrcali na trajekt in se
spet celo noč vozili na kopno. Morje je bilo
precej razburkano, zato vožnja ni bila pretirano
udobna, saj smo se med tem časom s cmokom v grlu spomnili na 100 letnico potonitve
nepotopljive ladje Titanic.
Zjutraj smo že bili na obali; od daleč smo jo bili
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012
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NA 90. ROJSTNI DAN V LONDON
Slavica Furlan z Vogrskega je 3.
maja praznovala častitljivih 90 let.
Ob tej priložnosti ji je družina pripravila prav posebno presenečenje.
Za darilo je od svoje družine prejela izlet v London,
kamor je s hčerko in vnukinjo odpotovala natanko
na svoj rojstni dan, za presenečenje pa je izvedela
le dan pred odhodom. Tokrat je prvič v življenju
potovala z letalom in prvič odpotovala tako daleč
ter obiskala takšno velemesto. Kljub več dnevnemu potovanju, mestnemu vrvežu in kar nekaj
prehojenih kilometrov na dan ji leta še zdaleč niso
prišla do živega, saj je bila nad mestom navdušena kot kakšna mladenka.
Vsi, ki jo imajo radi, ji želijo, da bi s svojo prisotnostjo razveseljevala še obilo zdravih let ter da bi s toliko energije prehodila še kako veliko mesto. Mogoče pa sledi naslednje leto novo presenečenje...
Vnukinji Sara in Tjaša Kodermac

ZAHVALA ZA SODELOVANJE PRI
PROSTOVOLJNEM SOCIALNEM DELU

Center za socialno delo Nova Gorica je maja letos najzaslužnejšim
prostovoljcem podelil zahvale za
sodelovanje pri prostovoljnem socialnem delu. Za predano prostovoljno delo z osebami s posebnimi
potrebami - varovanci Varstveno
delovnega centra Nova Gorica, so
zahvale prejeli tudi naši občani Davorin Arčon, Lučjana Martinuč in
Franc Abram.
Davorin, Lučjana in Franc so pred približno
tremi leti na Lučjanino pobudo osnovali posebno sekcijo pri Balinarskemu klubu Šampionka
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Renče, ki jo sestavlja 10 do 12 naših občanov,
sicer varovancev Varstveno delovnega centra
Nova Gorica. Davorin in Franc kot učitelja balinanja ter Lučjana kot njuna pomočnica (z njeno
pomočjo lahko balinajo tudi gibalno ovirani na
invalidskih vozičkih), s svojim potrpežljivim in
kakovostnim delom, predvsem pa s toplim človeškim odnosom, vsak četrtek skupaj s svojimi
varovanci premagujejo različne ovire in omejitve, zaradi katerih so le-ti pogosto zapostavljeni
v vsakdanjem okolju. Redni treningi, ki so jih
varovanci vzeli zelo resno in dosledno, pa so
kaj kmalu postali več kot zgolj prijetno druženje
in rekreacija. Monika Arčon je namreč lani na
paraolimpiadi v Grčiji osvojila kar dve bronasti
medalji, za kar grejo tako Moniki kot njenim trenerjem prisrčne čestitke!

Davorin, Lučjana in Franc so s prostovoljnim
delom v tej posebni balinarski sekciji prav gotovo zastavili nova poglavja v življenjski šoli za
bolj prijazne in humane odnose v naši občini,
saj poleg balinanja učijo mnogo več: kako biti
človek do sočloveka. In to je tisti pravi smisel
prostovoljnega dela, kateremu daje velik pomen tudi znani filozof Gibran:
Dobro je dajati,
če kdo prosi;
še bolje je brez prošnje,
iz samega spoznanja.
Vabljeni na obisk na balinišče v Renčah vsak
četrtek med 15. in 16.30!
Vladka Gal
Foto: Lučjana Martinuč
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TRADICIONALNO SREČANJE
STAREJŠIH KRAJANOV
Starejši krajani iz Renč in Oševljeka
so se v tednu Rdečega križa zbrali
na pobudo KORK Renče. Srečanje je potekalo v nedeljo, 13. maja,
v popoldanskem času, v Kulturni dvorani. Vsi, ki so se povabilu
odzvali, bilo jih okrog sto, so lahko uživali v prijetnem nedeljskem
druženju.

Prisotne je pozdravila predsednica KORK Renče Rožica Žvanut ter predsednik OZRK Nova
Gorica Dušan Ambrožič.
Gost nedeljskega popoldneva je bil Radivoj
Pahor, ki je s svojimi recitali in anekdotami
pustil pečat v prvem delu srečanja. Zadovoljni
smo, da so se v program vključile tudi mlade
Renčanke, ki so z glasbenimi nastopi popestrile dogajanje. V duetu klavir - flavta sta nastopili
Ana in Mija Lipušček, s klarinetom pa Meta
Vodopivec, ki je program tudi povezovala.
Prisotni so se v drugem delu srečanja okrepčali, za pecivo in postrežbo so poskrbele članice
KORK Renče.

Pozno popoldne smo se zadovoljni razšli, v želji,
da se tudi prihodnje leto spet srečamo v čimvečjem številu.

Alenka Vodopivec
foto: Alenka Vodopivec

POKLONILI SO SE PADLIM DIVERZANTOM

Drugega maja letos se je v naši občini mudila delegacija Ruske federacije, ki je obiskala grobove padlih
vojakov, pripadnikov Rdeče armade in vojakov iz območja nekdanje
SZ, ki so se borili v partizanskih
enotah NOV na našem ozemlju.
Na renškem pokopališču sta v sku-

pnem grobišču padlih borcev pokopana dva diverzanta iz daljnega
Azerbajdžana, ki sta pripadala Mihajlovi diverzantski skupini in sta
padla v zadnjih mesecih vojne.

Ruska delegacija je v spremstvu predstavnikov
občine, krajevne skupnosti in borčevske organizacije položila venec, v kratkem nagovoru pa
je vodja delegacije poudaril pomen tega deja-

nja in spoštovanja do teh borcev, spoštovanja
zgodovine, kajti brez tega ni prave prihodnosti,
še zlasti sedaj, ko nekateri poskušajo to zgodovino spreminjati in revidirati ter jo prilagajati
političnim potrebam. Delegacija se je tega dne
odpravila še na nekatera druga grobišča na Goriškem.
Boris Arčon
foto: Boris Arčon
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MODNA REVIJA

Deni Pregelj - (Foto: Sandi Fišer – MMC RTV SLO)

Sindi Breščak in Deni Pregelj – (Foto: Lara Žitko)

V petek, 1. junija so se v Kinu Šiška v Ljubljani študentje naravoslovnotehniške fakultete na njihovi
zaključni modni reviji predstavili
z izjemnimi kreacijami na temo
KRILA.

Med njimi tudi dva naša občana, Deni Pregelj iz Martinučev in Sindi Breščak iz Volčje
Drage. Izmed kreacij prvega letnika sta bili njuni
obleki opisani kot konstrukcijsko najbolj zreli in
dodelani, prav tako pa sta se lepo navezovali
na formo kril. Obleki bosta od 6. junija dalje razstavljeni v Ljubljani, Denijeva v Maximal galeriji,

OBISK V ANGLIJI

Naša šola tudi letos sodeluje v mednarodnem projektu Comenius, skupaj
s šolami iz Anglije, Bolgarije, Francije, Španije in Švedske. V lanskem letu
so bila organizirana tri srečanja, in sicer na Švedskem, v Sloveniji in v
Franciji. Tema projekta je zdrav način življenja, zdrava prehrana in gibanje za zdravje.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012

Sindi Breščak - (Foto: Sandi Fišer – MMC RTV SLO)

Sindina pa v Mestnem muzeju. Naša mlada
talenta sta pod mentorstvom Almire Sadar,
uveljavljene slovenske modne oblikovalke, že
na začetku svoje umetniške poti izrazila posebnost svojega stila.
Martina Cukjati

Od 13. do 17. marca je v angleškem mestu
Stoke on Trent v bližini Manchestra potekalo še
zadnje srečanje udeležencev v projektu Comenius. Projekta so se udeležili učenci osmega in
devetega razreda naše šole, izbrani na podlagi
znanja angleškega jezika. Anglijo smo obiskali:
Tjaša Bratušek, Lirona Bytyqi, Manca
Drusani, Tjaša Furlan, Lala Frančeškin,
Agnes Jurkič, Nejc Lukežič in Maja Milatovič, spremljali pa so nas učitelji: Katja
Černe, Samo Nanut in Nataša Prinčič.
Po prijetnem letu smo se z avtobusom iz Manchestra odpeljali proti mestu Stoke on Trent,
kjer so nas pred šolo pričakale naše družine
gostiteljice, ki so nas odpeljale v svoje domove.
Naslednje jutro smo v šoli jedli vsakdanji angleški zajtrk. Šola gostiteljica je zelo velika, ima
zelo moderno opremo, na hodnikih pa vladata
red in tišina. Na vhodu se morajo obiskovalci
najprej predstaviti, šele nato jim odprejo vrata.
Tako učencem in osebju zagotavljajo večjo
varnost. Učenci v šoli nosijo šolske uniforme,
sestavljene iz temno modrih hlač ali krila ter suknjiča v isti barvi, bele srajce in kravate.
Vsak dan našega bivanja v Angliji smo imeli polne roke dela, tako da nam nikoli ni bilo dolgčas.
Ogledali smo si nogometni stadion (Brittania
Stadium) in mesto, kjer so se začele olimpijske

šola
igre. Drsali smo na ledu in se preizkusili v raznih športnih disciplinah.
Obiskali smo tudi Shakespearov
rojstni kraj, si ogledali njegovo
rojstno hišo, hišo njegove žene
ter posest, na kateri je stala hiša,
v kateri je živel zadnja leta svojega življenja. Organizatorji so nam
za vožnjo po mestu pripravili presenečenje, in sicer dvonadstropni
avtobus brez strehe, zaradi česar
smo spoznali pravo angleško vreme, saj nas je dodobra prepihalo.
Angleži zaradi drugačnega ekonomskega standarda živijo zelo
drugače od nas. Šola je bolje
opremljena kot šole pri nas in tudi
družine kljub nižji izobrazbi staršev
živijo zelo udobno - hiše so sicer
majhne, a moderno urejene. Zanimiv je tudi njihov odnos do hrane.
Mislijo namreč, da je vsako kuhanje potrata časa, zato vse stvari kupijo zmrznjene in jih samo pogre-
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jejo v mikrovalovni pečici. Kupujejo
celo že pripravljene in zamrznjene
testenine, ki jih potem servirajo na
krompirju. Za zajtrk jedo na primer
fižol na kruhu. Poskusili smo tudi
slavni fish and chips (ocvrta riba s
krompirčkom), ki je sicer okusen, a
je, kot večina angleške hrane, zelo
masten.
Naša šola je s sodelovanjem v projektu Comenius zelo veliko pridobila. Izboljšali smo svoje znanje angleškega jezika ter imeli priložnost
spoznati nove kulture. Predvsem
se mi zdi pomembno, da ob spoznavanju drugih kultur pravzaprav
spoznavamo tudi sebe – brez
dvoma ugotavljamo, da je kljub
razlikam v finančnih zmožnostih
okolja kvaliteta našega vsakdanjega življenja veliko višja.
Napisala Lala Frančeškin, 9. A

NAŠA POMLAD 2012

Glasba in s tem tudi petje je igra
v otroških srcih, ki so nenehno
radovedna in iščejo nove in nove
vzgibe. S pesmijo in melodijo se
otroška duša omehča, otroci postanejo čustveno dovzetni in komunikativni. Pesem je vedno vzdrževala
medsebojne odnose med ljudmi in
ustvarjalno lepe trenutke.

Revija otroških in mladinskih pevskih
zborov Goriške 2012 je letos potekala v
treh dnevih na dveh lokacijah. Na pevski reviji
sta 12. aprila v Kulturnem domu v Novi Gorici
zapela pod vodstvom zborovodkinje Nataša
Domazet otroški in mladinski pevski zbor
osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče ob glasbeni spremljavi pianista Anžeta
Vrabca in učencev šole; Matica Vrtovca
(kitara, bobni, kastanjete), in Vasje Drnovščka (kabasa, bobni, kastanjete).
S petjem v pevskem zboru je najbolje predstaviti našo dragocenost, ki je mnogi večji narodi
na zahodu nimajo.
Mladi pevci najraje prepevajo razigrane in nagajive pesmi, ki so spomin na našo glasbeno
preteklost in ljudsko dediščino, pa tudi take
pesmi, ki prinašajo mir in veselje, kjer so vsi
v pevskem duhu povezani drug z drugim v
krogu zadovoljstva, harmonije in radosti.
Vzgajati in izobraževati mlade k ohranjanju
bogate zborovske tradicije pomeni nenehno
vztrajanje v pesmi kot izraz zvestobe sebi, svoji
besedi in glasbi.		
		
		
Zapisala: Nataša Domazet
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012
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TUDI LETOS SMO VELIKO DELALI

Zaključna prireditev

Šolsko leto se počasi približuje koncu. Med
letom so naši učenci pridobili veliko novega
znanja in izkušenj za življenje. Poleg rednega
šolskega dela so sodelovali pri različnih
dogodkih, ki so vezani na šolo in kraj. Do
letošnjega šolskega leta smo bili vedno v
negotovosti pri organizaciji različnih dejavnosti
predvsem zaradi vremena. Ker pa smo v
mesecu decembru 2011 pridobili prepotrebne
in čudovite nove šolske prostore, nam je to v
veliko olajšanje. Nova dvorana je pridobitev
tako za otroke šole in vrtca kot tudi za krajane.
Na tem prostoru se je od odprtja zvrstilo kar
nekaj prireditev. Zaradi tega se je poglobilo
tudi sodelovanje med šolo in krajem. To sta
potrdili tudi dve prireditvi, pri katerih smo želeli
poudariti medgeneracijsko sodelovanje. V
prazničnem mesecu decembru smo povabili

Otvoritev peš poti ob Lijaku

dedke in babice vrtčevskih in šolskih otrok in
jih skupaj razveselili s kulturnim programom. Na
zaključni prireditvi ob koncu meseca maja pa
sta v programu sodelovala stara starša učencev. V začetku junija smo zapeli in zaplesali tudi
na reviji pevskih zborov v Bukovici. Lepota naše
zgradbe pa se ne kaže samo navzven, pač pa
tudi v medsebojnem sodelovanju otrok vrtca in
šole in vseh zaposlenih strokovnih delavcev. To
dokazujemo tudi na skupnih prireditvah. Kljub
temu, da poteka naše delo po posameznih oddelkih, se vsi otroci med seboj dobro poznajo,
se veliko družijo, igrajo in si pomagajo in tako
drug od drugega tudi učijo. V letošnjem koledarskem letu smo pripravili kulturni program
za materinski dan, obletnico vojaško taktične
vaje Premik 91, otvoritev peš poti ob Lijaku in
Extempore ob potoku Lijaku (kjer smo sodelo-

Zaključna prireditev

vali na povabilo OŠ Renče). Na letošnji zaključni
prireditvi so otroci iz vrtca s pesmijo in plesom
potovali po različnih delih sveta, učenci pa po
naši domovini. Na koncu smo se vsi skupaj vrnili v Slovenijo, na Vogrsko, kjer nam je najlepše.
Andrejka Rijavec, PŠ Vogrsko
foto: Andrejka Rijavec

SLAVNOSTNI SPREJEM NAJBOLJŠIH
UČENCEV PRI ŽUPANU
Župan Občine Renče-Vogrsko
je 13. junija priredil tradicionalni slavnostni sprejem najboljših
učencev
Župan Aleš Bucik je priredil slavnostni sprejem najboljših učencev Občine Renče-Vogrsko, ki so vseh devet let na več področjih dosegali najboljše rezultate.

Sprejema se je na predlog Osnovne šole Ivana
Roba Šempeter pri Gorici – Podružnična šola
Vogrsko udeležila Monika Čulo, ki jo je spremljala ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba
Šempeter pri Gorici Slavica Bragato, na predlog Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
pa Anja Kobal, Tjaša Bratušek, Ana Turel, Lala Frančeškin, Maja Remec, Nejc
Lukežič in Matic Vrtovec, ki sta jih spremljala razrednika Anka Lipicer in Samo Nanut.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012

Župan je najboljšim učencem čestital za izredne dosežke in jim ob željah za uspešno nadaljnje izobraževanje podelil knjižne nagrade.

Občinska uprava
Foto: Bogo Rusjan
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ZAKLJUČEK BralnE značkE
»Naši otroci ne potrebujejo zgolj medijske
pismenosti, ampak pravo, vsestransko.
Biti morajo sposobni brati in zapisovati
svoje zamisli. Pismenost navsezadnje
pomeni orodje za določanje, širjenje in
jemanje moči zase…«
(Kropp Paul: Vzgajanje bralca. Naj vaš otrok postane bralec za vse življenje)

O pomenu branja je bilo že veliko
napisanega in izrečenega. O tem,
kako te branje popelje v svet domišljije, pustolovščin, pravljice in fantazije, pa o tem, kako branje bogati
besedni zaklad in širi znanje. Ob
knjigi ali reviji in zanimivem branju čas hitreje in koristno mine, ko
sedimo v čakalnici, na avtobusu ali
moramo kjerkoli počakati na določeno uro. Sprosti nas, razvedri ali se
ob njej zamislimo. O njeni vsebini
poklepetamo s prijateljem, izmenjamo mnenja, razmislimo, se vživimo v vlogo glavnega junaka.
Ni lepšega, kot počitniško branje v senci in
brezdelju, brez naglice in stresa. Prav zato naša
šolska knjižnica zadnji šolski dan znova povabi
bralce, da si za čas počitnic naberejo knjig, da
se le-te ne bi le prašile na policah. Želimo si,
da bi vsak še tako zahteven učenec našel tisto
pravo knjigo zase, primerno njegovim bralnim
zmožnostim, knjigo, ki bi ga zadržala do zadnje
vrstice. Še več, želimo si, da bi ob zadoščenju
ob prebrani knjigi posegel po naslednji. Spodbujanje branja, odprtost in prijaznost knjižničark, obenem pa skrb za ohranjanje knjižničnega reda in s tem pogojev za delo, učenje in
koristno preživljanje prostega časa je včasih

težko uskladiti, a se ob doslednosti in jasnem
cilju tudi nemirnejši učenci v knjižnici umirijo.
Pomembno motivacijsko vlogo za spodbujanje
branje v Sloveniji opravlja Bralna značka Slovenije, gibanje, ki že enainpetdeset let mlade
spodbuja k branju. Tudi naši učenci vsako leto
tekmujejo za Bralno značko, pravzaprav začnejo že v vrtcu s pripovedovanjem za Bralnega
palčka. Učenci od prvega do petega razreda
predstavijo prebrane knjige svojim učiteljicam
v nižjih razredih, ki se z učenci dnevno srečujejo ter skozi vse leto spremljajo njihovo branje.
Njim gre največja pohvala, da so priznanja Bralne značke prejeli vsi učenci. Zadovoljni smo
tudi z branjem učencev od šestega do devetega razreda, saj je seznam učencev, ki so brali za
Bralno značko, zajemal skoraj polovico otrok.

Zaključek Bralne značke smo v knjižnici popestrili z obiskom literarnega ustvarjalca, saj je to
že dolgo vsakoletna praksa. 18. maja nas je
obiskal pisatelj, pesnik, igralec, pevec in glasbenik Matjaž Pikalo. Učencem je pripravil zelo
živahen nastop. Pritegnil jih je z igro, harmoniko,
petjem, branjem, pripovedjo in predstavitvijo
knjižnega junaka iz knjige »Luža«.
Pozorno poslušanje, petje, smeh, bučen aplavz
ter navdušenje ob njegovem nastopu so nama
tudi tokrat bili odlična povratna informacija. Zares posebno doživetje je srečati in stisniti roko
literarnemu ustvarjalcu, čigar knjige prebiramo,
obenem pa je to najboljši način kako pritegniti
bralce k izposoji njegovih knjig. Nastop gospoda Pikala nam bo vsem gotovo ostal dolgo v
spominu, njegove knjige pa že pridno krožijo.
Šolski knjižničarki Katja Černe in Nataša Gerbec
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POLETJE V BUKOWCI 2012

Še daljše in bolj vroče poletje se
nam letos obeta v Bukovici. Naše
Poletje se bo tokrat odvijalo od 3.
pa vse do 31. avgusta na zgodovinskem prizorišču – ploščadi in parku pri kulturnem domu v Bukovici.
V organizacijski ekipi, okrepljeni z
novimi močmi iz sekcije društva, ki
skrbi za spodbujanje zdravega načina življenja in medgeneracijsko
povezovanje, smo pripravili nadvse
zanimiv program.
Aktivno Poletje bo tako popestreno s športnimi tečaji (pilates, zumba), ki se bodo odvijali
dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih,
prvo izvedbo poletnega teka v Bukovici ter stalnicami: nogometnim in odbojkarskim turnirjem.
Ustvarjalno Poletje bo prineslo prvi Art &

Craft sejem pri nas, kjer se bodo lahko predstavili vsi, ki doma ali kako drugače, z lastnimi
rokami ustvarjajo čudovite in edinstvene okraske, nakit in druge izdelke. Zabavno Poletje
pa bo seveda v znamenju nepozabnih koncertov najboljših domačih rock skupin (Zmelkoow, Bohem), priznanih domačih in tujih
DJ-jev (Get Far (Italija), DJ Nadine, Mike
Vale), Stand Up zabavljačev (Jonas Ž, Tin
Vodopivec) ter letos tudi gledališke predstave
najboljših žlahtnih komedijantov daleč naokoli
(Iztok Mlakar s predstavo Sljehrnik) in vročega večera z latino ritmi.
Na Vročem Poletju prav tako ne bodo manjkali filmski in karaoke večeri, vinski večer ter
različna predavanja. Program je, kot vedno,
sestavljen tako, da bo zadovoljil vse okuse
obiskovalcev in dostopen vsakem žepu. Več
informacij o programu in tudi kakšno dodatno
presenečenje bo seveda sledilo v nadaljevanju,
vse skupaj pa lahko spremljate na spletni strani
www.poletje.net ter na Facebook strani
Poletja v Bukowci.

Datumi, ki jih nikakor ne smete spregledati
• 3. 8. (petek) House passion for Girls
(DJ Mike Vale, Paolo Barbato)
• 5. 8. (nedelja) Dan športa in zdravega
načina življenja (tek, turnir v odbojki
na mivki, …)
• 11. 8. (sobota) Stand Up (Jonas Ž, Tin
Vodopivec, Dušan Tomič)
• 12. 8. (nedelja) Dobrodelni koncert
(Gal Gjurin, pevska šola Raaja in
Marjetke…)
• 17. 8. (petek) Rock Šok (Bohem,
Zmelkoow)
• 24. 8. (petek) House Passion Fashion (Get Far Fargetta, DJ Nadine)
• 28. 8. (torek) Iztok Mlakar: Sljehrnik
Športni tečaji se bodo odvijali ob
ponedeljkih in četrtkih, ob torkih se
bodo odvijali zabavni karaoke večeri,
ob sredah filmski večeri in še in še…

Društvo Mladi Renče-Vogrsko

SMERNICE ZA NAČRTOVANJE PROSTORSKIH UREDITEV V
DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA REKONSTRUKCIJO DELA
DALJNOVODA 2 X 110 kV GORICA – DIVAČA (ODSEK RENČE)
Družba Eles d.o.o. je na svoji spletni strani
(http://www.eles.si/dv-2x110-kv-gorica---divaca.aspx) objavila, da je bil marca 2010
podan predlog za začetek postopka priprave
novega državnega prostorskega načrta (DPN)
za gradnjo daljnovoda Gorica-Divača (odsek
Vrtojba-Sežana), pobuda za DPN pa je bila
večkrat dopolnjena, nazadnje 24. 8. 2011.
Eles d.o.o. je Občino Renče-Vogrsko prvič seznanil z gradivom za izdelavo DPN za DV 2 x
110 kV Gorica – Divača, odsek Vrtojba – Sežana na območju naselja Renče na sestanku,
dne 19. 7. 2011. Sestanka so se poleg župana
in občinske uprave udeležili tudi predstavniki
civilne iniciative KS Renče. Eles je predstavil
tri variante za umestitev daljnovoda v prostor,
kakor se ob izdelavi navedenega prostorskega
akta od predlagatelja tudi sicer zahteva. Občina
je k pobudi za pripravo DPN podala pozitivno
mnenje in ob tem vztrajala pri dogovorjeni kabelski izvedbi.
Za tem je tedanje Ministrstvo za okolje in prostor kot koordinator postopka DPN pozvalo ObObčinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012

čino Renče-Vogrsko naj mu v roku 30 dni od
prejema pobude (torej do 2. 12. 2011) poda
smernice iz svoje pristojnosti za načrtovanje
prostorskih ureditev v državnem prostorskem
načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x
110 kV Gorica – Divača (odsek Renče). Podaja
smernic je sicer v pristojnosti občinske uprave,
saj gre za dokument, ki v celoti izhaja iz strokovnih podlag. Kljub temu je župan s pobudo
ministrstva in osnutkom smernic, ki jih je pripravila občinska uprava, seznanil Občinski svet
in Krajevno skupnost. Oba organa sta v celoti
podprla delo občinske uprave in soglašala s
predlaganimi smernicami, še posebej s posebnimi smernicami, in sicer:
• Občina pripravlja Občinski prostorski načrt občine
Renče Vogrsko (v nadaljnjem besedilu OPN). Načrt
je v fazi priprave dopolnjenega osnutka. Pri pripravi
DPN je potrebno upoštevati tudi načrtovane prostorske ureditve Občinskega prostorskega načrta v
pripravi.
• V strateškem delu OPN, je na področju energetike
kot razvojna potreba visokonapetostnega omrežja
predvideno dokončanje rekonstrukcije DV 2 x 110

kV Gorica – Divača (kablovod skozi naselje Renče).
Občina Renče Vogrsko v skladu s to določbo ugotavlja, kot edino sprejemljivo varianto osrednji koridor
in sicer v kabelski izvedbi med stojnima mestoma
31 in 39.

Eles je na spletni strani objavil tudi naslednje:
»Koordinator postopka DPN je zbral smernice
za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Izdana je odločba ministrstva, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Izdelana je analiza prejetih smernic. Prostorska
konferenca na ministrstvu je bila 20. 4. 2012.
Vsebina sklepa o pripravi DPN je usklajena in
pripravljena za sprejem na Vladi RS. Izdelovalci
dokumentacije začenjajo s prvo fazo izdelave.«
Glede na z zakonom predpisan postopek sprejemanja DPN, bo naslednja naloga občine, da
javno razgrne osnutek DPN – seveda, ko ji bo
le-ta posredovan s strani ministrstva.
Občinska uprava
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Uspehi »kot se šika«
cija pa je okronala zmagoslavje in bila zaslužna,
da je v Nemčiji igrala slovenska himna, kajti v
prostem programu je premagala vso svetovno
konkurenco in osvojila prvo mesto, v kombinaciji pa je ponosno stala na drugi stopnički. Kot se
za take dosežke spodobi, so ljubitelji kotalkanja
priredili sprejem in prisrčno dobrodošlico mladim šampionom.
Tekmovanja se bodo do poletja nadaljevala,
spomladanska sezona pa bo zaključena z državnim prvenstvom, ki bo v Renčah od 6.
do 8. julija. Vabljeni na ogled razstave fotografij
o zgodovini kotalkanja v Renčah in k spodbujanju mladih športnikov.
MR
Foto: Niko Jurca

Koledar tekmovanj v umetnostnem
kotalkanju je tako kot vsako leto
tudi letos natrpan.

kluba, prvi tekmovalci, prva odličja na evropski
in svetovni ravni, gradnja kotalkališča, pa vse do
uspehov sedanjih tekmovalcev.
Tudi rezultati renških tekmovalcev na Pokalu
Renč so bili, kot se za jubilej spodobi, kajti osvojili so 10 zlatih, 8 srebrnih in 5 bronastih odličij.
Tekmovanja so potekala 5. in 6. maja, v kratkih
in dolgih programih.

Aprila sta se odvijali dve pomembni tekmovanji,
od 5. do 7. WISP, ki je bil letos v bližini Benetk,
pred prvomajskimi prazniki, od 27. do 29. aprila
pa je v Novi Gorici potekalo tradicionalno tekmovanje Goriška vrtnica. Obakrat so kotalkarji
tekmovali v obveznih likih, kratkih in dolgih pro- Konec meseca so se renški kotalkarji zopet
gramih. Renčani so osvojili 7 zlatih, 8 srebrnih in uspešno udeležili Memoriala Sandre Jakin
v Novi Gorici, s katerega so domov prinesli 7
5 bronastih kolajn.
zlatih in 6 srebrnih medalj.
V maju je renški klub najprej organiziral letos jubilejni 20. Pokal Renč, s katerim so V maju ( letos od 16. do 18.) se vsako leto v
se začela »praznovanja« ob jubileju in na ka- Freiburgu odvija Pokal Nemčije. To je v
terem so predstavniki lokalne skupnosti in Evropi prva tekma sezone s tako pomembno
zveze že čestitali članom in vodstvu kluba. mednarodno udeležbo. Sodelujejo tekmovalci
Na vhodu v dvorano so razstavljeni panoji, na z vsega sveta, zato je konkurenca res ostra.
katerih so izobešene fotografije od ustanovitve V slovenski reprezentanci so bili tudi letos člani KK Renče in sicer
Lucija
Mlinarič,
Tanita Kaja Černe,
Aneja Klaut in Natan Muhič, poleg
njih pa še Nika Babič
iz Kotalkarskega kluba Pirueta Ljubljana.
Na mlade tekmovalce,
na njihov trud, na njihovo trdo delo, smo lahko
resnično ponosni, kajti
nad zmagovalnim odrom se je šestkrat dvigala slovenska zastava.
Natan in Tanita
Kaja sta med mladinci osvojila vsak po dve
bronasti odličji, eno v
prostem programu in
eno v kombinaciji, Lu-

USPEŠNI
RENŠKI
UPOKOJENCI
Zadnjo soboto v maju so se v Kanalu odvijale športne igre upokojencev severne Primorske. Udeležili
so se jih tudi predstavniki renškega
društva upokojencev, ki so nastopili
v treh izmed sedmih panog.

Kljub maloštevilnosti so med 21 društvi v
skupni uvrstitvi zasedli 9. mesto. Zelo uspešni pa so bili v panogah, kjer so nastopili.
Ekipa balinark se je na finalni del tekmovanja
uvrstila po predhodnih kvalifikacijah, svoj nastop pa so v Kanalu kronale z osvojitvijo prvega mesta. Vida, Varja, Danila, Emica
in Marta so najprej v polfinalu premagale
Idrijčanke, nato pa v borbi za prvo mesto, po
ogorčenem boju še večne tekmice in favoritinje, ekipo Vipave s 5 : 4. Uspešni so bili tudi
reševalci križank Tine, Ljubinica in Boris, ki
so ekipno zasedli tretje mesto med devetimi
ekipami. Med posamezniki pa je Boris zasedel drugo mesto. Nekoliko manj sreče so imeli ribiči Vinko, Igor in Dušan, ki so zasedli
šesto mesto. Treba je povedati, da je le nekaj
ekip ujelo nekaj ribic in so bili večinoma vsi
razočarani nad ulovom.
Za dosežene rezultate je treba udeležencem
izreči čestitke, ostalim pa vliti nekaj vzpodbude in korajže, da bi se takih tekmovanj udeleževali v večjem številu, saj je njihov glavni
namen vendarle druženje.
Organizator je pripravil tudi spremljajoči
program, saj so si udeleženci lahko ogledali
kulturne znamenitosti Kanala, razstavo keramične dejavnosti, ekološko tržnico, elektrarno
Avče.
Boris Arčon
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ZAKLJUČEK TEKMOVANJA V ŠKULJANJU
- PRSTOMETU ZA POKAL SLOVENIJE

Naše ekipe iz ŠD Škulja so dosegle
boljše rezultate kot prejšnjo sezono.

Vabljeni na 6. turnir v škulji
Vogrsko-Kurnik 25. 8. 2012 na
Vogrskem (Kurnik).
V Radovljici se je odvijal
zaključni turnir za pokal
Slovenije v posamični in
ekipni konkurenci.

renci je dosegla ekipa Talentov iz
Kamne Gorice 1, drugo mesto pa
ekipa Goletrjev iz Renč. Za Goletrje
so v letošnji sezoni nastopali Harij
Mozetič, Klavdij Turel, Marjan
Prvo mesto skupno v ekipni konku- Murovec in Radovan Rusjan.

V posamični konkurenci pa sta
skupno enako število točk dosegla
Klavdij Turel in Radovan Rusjan, kar
je zadostovalo za šesto mesto, Simon Kokelj je bil deseti. Za naslednjo sezono si želimo rezultate še

izboljšati in obenem vabimo nove
tekmovalce in tekmovalke, da se
nam pridružijo. Na prvem mestu
zaradi večje družabnosti in seveda
konkurence.
Tekst in foto : Radovan Rusjan

POHOD NA TRSTELJ

Že nekaj let zapored imamo
veliko sreče z vremenom
pri organizaciji tradicionalnega pohoda na Trstelj.

Na letošnjem pohodu 27. aprila
se nam je pridružila tudi skupina
otrok iz Nove Gorice. Na prizorišču
od Stjenkovi koči se je zbralo zelo
veliko število otok, mladine in odra-
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slih. Kot vedno smo člani ŠD Par- ekipam in posameznikom podelili
tizan Renče pripravili tradicionalni zaslužene nagrade.
program z vlečenjem vrvi, skokih
Boris Pregelj
v vrečah in podajanju vodnih baFoto:
Uroš Čotar
lončkov. Na koncu smo najboljšim
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MEDNARODNO TEKMOVANJE V
KOŠICAH

Po večmesečnih napornih pripravljalnih treningih se
je prvi vikend v maju 12 naših tekmovalcev udeležilo
mednarodnega tekmovanja v Košicah na Slovaškem,
kjer je potekal 35. memorial Jozefa Pajora v gimnstičnem mnogoboju.
Že prvi dan takoj po prihodu v Košice je sledil trening, ki je namenjen
preizkusu orodja za vse udeležence, kjer so naši tekmovalci hiteli s
še zadnjimi pripravami na tekmo, ki
je bila v soboto, 5. maja. Po dolgi
vožnji in napornem treningu je sledil zaslužen počitek. Prespali smo v
bližnjem dijaškem domu. Naslednji
dan po zajtrku pa je sledila težko
pričakovana tekma. Za vse naše
tekmovalce je bila to prva mednarodna tekma v tujini. V konkurenci
so bili tekmovalci iz držav Slovenije,
Slovaške, Češke, Romunije in Poljske. Kljub neizkušenosti na tovrstnih tekmovanjih so naša dekleta
in fantje premagali tremo in pokazali vse svoje znanje. V dopoldanskem delu se je tekmovanje začelo
najprej za dekleta. Tekmovala so
na parterju, visoki gredi, dvovišinski

bradlji in preskoku. V kategoriji do
10 let je Nika Mozetič osvojila 2.
mesto, Lea Vidić 3. mesto, Maja
Cotič pa 4. mesto. V kategoriji od
11. do 13. let je nastopala Meta
Pregelj in zasedla 5. mesto. V
kategoriji nad 14 let je Ula Zorn
zasedla 8. mesto. V popoldanskem
času pa je sledilo še tekmovanje za
fante. Fantje pa so tekmovali na
parterju, konju z ročaji, krogih, moški bradlji, preskoku in na drogu. V
kategoriji do 10. let je Peter Saksida osvojil 16. mesto in Matjaž
Cotič 17. mesto. V kategoriji od
10 do 11 let je Žan Zorn dosegel
6. mesto Tim Mozetič je bil 7. V
kategoriji 12 - 14 let je Jan Ferjančič zasedel 6. mesto, David
Peras 7. mesto in Miha Pregelj
8..mesto. Čestitamo našim dekletom in fantom za izvrstne dosežke!

Naslednji dan je sledil še ogled mesta in povratek domov. Polni vtisov,
lepih spominov in novih poznanstev smo se v večernih urah srečno vrnili v Renče. Upamo, da se
naslednje leto spet vrnemo in dosežemo še boljše rezultate. Da smo
se lahko udeležili tega tekmovanja,
se predstavniki društva zahvaljujemo predvsem staršem naših otrok,
ki so jih celo leto vzpodbujali in
vozili na treninge, ter udeležbo na
mednarodnem tekmovanju tudi

finančno omogočili. Zahvaljujemo
še se trenerju naših fantov Juriju
Arčonu in trenerki deklet Mojci
Arčon. Posebna zahvala pa gre še
trenerju deklet Borisu Preglju, ki
je dekleta še dodatno pripravljal za
to tekmovanje, vse naše nastopajoče pa je na tekmovanju v Košicah
tudi spremljal.
Alenka Cotič
Foto: Boris Pregelj
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DRŽAVNO PRVENSTVO V ORODNI
GIMNASTIKI

Na letošnjem državnem prvenstvu v orodni gimnastiki C‑programa se je zbralo
rekordno število tekmovalcev. Tekmovanja se je udeležilo 297 tekmovalce iz 11
društev in klubov.

Konkurenca v orodni gimnastiki
postaja vedno hujša, tako da je že
težko osvajati medalje. Te so po
večini osvajali tisti posamezniki in
društva, ki imajo veliko boljše pogoje za trening orodne gimnastike.
Rezultati, ki so jih dosegli naši tekmovalci, pa so naslednji: v skupini

cicibank so naše deklice osvojile 5.
mesto ekipno, v skupini cicibanov
je bil Peter Saksida 6., ekipno
so bili cicibani četrti. Med mlajšimi
deklicami so naše osvojile šesto
mesto. Med mlajšimi dečki je Tim
Mozetič osvojil četrto mesto. Ekipno so mlajši dečki osvojili 3. me-

sto. Starejše deklice so osvojile 6.
mesto ekipno. Med starejšimi dečki je David Peras osvojil 3. mesto,
Jan Ferjančič je bil šesti. Ekipno
so starejši dečki osvojili 1. mesto.
Tekst in foto: Boris Pregelj

Že dvanajsti tradicionalni dogodek v glinokopu Goriških opekarn

SPRETNOSTNA VOŽNJA S TERENSKIMI
VOZILI V RENČAH

26. in 27. maja 2012, je
na površinah glinokopa
Goriških opekarn v Renčah, potekala dvodnevna
preizkušnja v spretnostni
vožnji s terenskimi vozili v organizaciji Društva
ljubiteljev terenskih vozil
- OFF ROAD EXTREME
TEAM.
Že kar dvanajsta tradicionalna prireditev je prav gotovo dokaz, da
Društvo dobro deluje in, da zagon
pri nas ne pojenja.
Prireditev je bila odprta–mednarodna in je veljala tudi za
državno prvenstvo. Potekala
je v dveh kategorijah:
spretnostni - vožnja po zahtevni
in vijugasti poti omejeni s trakom,
na kateri tekmovalci poleg natančnosti pokažejo tudi hitrost in spretnost manevriranja med ovirami,
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• 3. mesto Primož Arčon in Tomaž Jarc,
• 4. mesto Aleks Jelerčič in
Marko Krpan,
• 5.mesto Vasja Miklavčič in
Nejc Zorn,
• 6. mesto Blaž Saksida in Ivo
Gregorič.
Ob teh rezultatih je seveda potrebno povedati, da je na letošnji
prireditvi sodelovalo 37 posadk v
spretnostni ter 14 posadk v hard
preizkušnji. Skratka, v dveh dneh je
v dveh disciplinah in štirih kategorijah sodelovalo 51 posadk (voznik
in sovoznik)!

BRAVO OFF-ROADOVCI!

hard - verjetno najbolj atraktivna
preizkušnja, v kateri primerno opremljena terenska vozila (varnostna
kletka, vitel, močnejše vzmetenje,
primerne gume…) vozijo po zelo
zahtevni progi (blato, vzponi, previsi, jarki …).

Ob tako spemenjenih pravilih so tekmovalci lahko več časa na progi in
si lahko med seboj tudi pomagajo.
Glede na zadovoljstvo gledalcev
in tekmovalcev lahko rečemo, da
nam je priprava proge povsem
uspela.

Preizkušnji sta se odvijali na površinah saniranega dela glinokopa
GORIŠKIH OPEKARN, ki so tako
kot vedno doslej, izkazale veliko
razumevanja za prizkušnjo in nam
nudile pomoč pri izvedbi prireditve.
Letos smo progo spremenili, tako
da je postala bolj dinamična, bolj
zahtevna in zato bolj zanimiva.
Spremenjen je tudi način tekmovanja v hard preizkušnji, saj je uvedena krožna preizkušnja, v kateri
tekmovalci vstopajo na kontrolnih
točkah in imajo omejen čas vožnje.
V končnem rezultatu se upošteva
število prevoženih kontrolnih točk.

Po zaključku spretnostne preizkušnje smo sobotno dogajanje v
popoldanskem času popestrili z
izvedbo prve etape harda. Z organizacijskega vidika je bil to res velik
zalogaj. Sprememba pa se je izkazala kot smiselna, saj je dodala živahno dogajanje, pozitivno vzdušje, dobro razpoloženje in predvsem
rekordno število gledalcev in udeležencev že v soboto!
Tudi v nedeljo so gledalci prišli že
tradicionalno v velikem številu, za
kar se jim zahvaljujemo. Prav obisk
in tako živo zanimanje gledalcev za

prireditev je poleg rezultatov naših
mladih ekip, največja vzpodbuda
za naše bodoče delo.

Prireditev je bila zelo uspešno izpeljana ter s podelitvijo pokalov
najboljšim v nedeljo, 27. maja tudi
zaključena. Zasluge za izvedbo
prireditve imajo vsi člani Društva,
naši družinski člani in simpatizerji.
V organizacijo in izvedbo prireditve
smo vsi skupaj vložili ogromno prostovoljnega dela. Poudariti pa moramo, da bi brez pomoči Občine
Renče-Vogrsko prireditev zelo težko izvedli na tako visokem nivoju.
Seveda se na koncu najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali:
• gasilcem iz PDG – Šempeter pri
Gorici,
• članom Enote prve pomoči Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko,
• Goriškim opekarnam,
• sponzorjem,
• tekmovalcem,
• Krajevni skupnosti Renče,
• še prav posebej občini Renče-Vogrsko in
• gledalcem.

Že v predlanski sezoni se je v Društvu začel prebujati pozitivni organizacijski in tekmovalni duh, kar
nam potrjujejo tudi rezultati, ki jih
člani našega Društva dosegamo
na različnih tekmovanjih. Na prireditvi v Renčah pa so bili rezultati
prav zavidljivi:
V spretnostini vožnji:
• v skupini A Vasja Miklavčič 1.
mesto za državno prvenstvo
• v skupini A Ivo Gregorič 6.
mesto za državno prvenstvo
• v skupini C Boštjan Blažič 1.
mesto za državno prvenstvo
V hard-u je naše društvo zastopalo pet posadk. Dosegli so naslednje
rezultate:
• 2. mesto Erik Kristančič in Se vidimo naslednje leto!
Anej Blažič,
Viljem Košuta
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Nagradna križanka »VODOTOKI V NAŠI OBČINI«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 5. avgusta 2012 na naslov: OBČINA RENČEVOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali tri nagrajence.

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  junij 2012

iz
obvestila
občine

Prireditve se bodo začele ob 16. uri, ko bodo
renške slikarke v mlinu odprle razstavo svojih
del. Istočasno se bo na prostoru pred mlinom
odvijalo tekmovanje zidarjev v spretnosti zidave
oz. izdelave postavljene naloge. Tekmovanje bo
potekalo do 19. ure. V tem času pa bodo renške žene iz vseh zaselkov pripravljale jedi, značilne za naš kraj in jih na stojnicah med mostom
in mlinom ponudile obiskovalcem v pokušino.
Poskrbljeno bo tudi za pijačo in kakšno drugo
osvežitev. Med 17. in 18.30 pa se bodo na
reki Vipavi pod starim mostom, na tradicionalnem prizorišču, odvijale igre na vodi in če bo
vreme dopustilo, da se bo voda dovolj segrela,
zaključile z vaterpolo tekmo. Letos namreč mineva 60 let odkar so zagnani renški fantje na
improviziranem plavališču pod mostom odigrali prvo vaterpolo tekmo na Primorskem. Bilo je
to daljnega 17. avgusta 1952. V spomin na ta
dogodek pa se bodo dan prej, 6. julija ob 20.
uri v renški kulturni dvorani zbrali igralci vseh
generacij renškega vaterpola in še živeči udeleženci te prve tekme ter se ob sliki in besedi
spominjali nastanka in razvoja vaterpola v Renčah, takrat najbolj priljubljenega športa. Na to
družabno srečanje so vabljeni tudi drugi krajani
in prijatelji športa. Prireditev se bo nadaljevala in
zaključila s plesno prireditvijo v športnem parku za šolo. Zabaval nas bo ansambel Kalamari,
poskrbljeno pa bo tudi za jedačo in pijačo. Na
začetku plesne prireditve pa bo tudi razglasitev
rezultatov tekmovanja zidarjev in iger na vodi.
Pridite in se poveselite z nami ter vsaj za nekaj
trenutkov pozabite na te neprijazne čase.

VABLJEN

I!

Boris Arčon

Zidam 2012

V okviru Mohorjevega 2012 vabljeni 7. julija
2012. na tekmovanje zidarjev Zidam 2012
v Renče.

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

Nagradni kupon za križanko

»VODOTOKI V NAŠI
OBČINI«

297 x 210 + 5mm 400 EUR
dodatka za porezavo

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

geslo:

dodatka za porezavo

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

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

60 EUR

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

5%
8%
10%
12%

popusta
popusta
popusta
popusta

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

NAVODILO ZA POŠILJANJE
PRISPEVKOV
Članke za objavo v Občinskem glasilu je
potrebno dostaviti na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s pripisom “ZA OBČINSKO GLASILO”.
• Tekst naj bo pisan v formatu »Microsoft
Office Word«
• Fotografije naj bodo v formatu: JPG, PSD
ali TIF in v čim boljši resoluciji, ločene od
teksta
• Tekst in fotografije naj bodo podpisane
• Tekst in fotografije naj bodo v e-mailu pripete kot »Priponke«

ime in priimek:

naslov:

telefon:

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »OBČINSKI PRAZNIK«
iz aprilske številke
Izmed 12. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:

1. Lara Lestan, Bilje 15, 5292 Renče
2. Barbara Komik, Vogrsko 64e,
5293 Volčja Draga
3. Vilma Gatnik, Volčja Draga 64a,
5293 Volčja Draga
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “OBČINSKI PRAZNIK” iz aprilske številke:
vodoravno: RAJKO LASIČ, ORIENTALKE, BENKO, RIAS, ITA, NA, KVA, NINO, STAEL, SR, RA, ARCO,
OATES, SS, NN, LISTKAR, CAO, SP, IČA, ROZETA, ČIP, USIPEK, OM, OBČINSKI P, SER, NA, PO, DERN,
EKAR, OBIST, DIVJOST, OD, SA, EAST, OČINA, ALBENIZ, ČAKALO, ŽE, N, ELO, OGRI, PERO, ŠABRAK, RL, PALČIČ, OBČINSKI, AI, CARR, TONE, R, E, MI, RHEINE, SVET, IO, GON, ORLIČ, LIEGE, ROJSTNI KRAJ. Geslo: iz slik: SEDEŽ OBČINE, OBČINSKI SVET, 26. April: OBČINSKI PRAZNIK.
Popravek: • "V Občinskem listu št. 6 z dne 18.4.2012 je na strani 21 kot avtor prispevka napačno naveden Erik Lasič. Avtorici
besedila sta Jasna Gelati in Nastja Slokar, Društvo Mladi Renče-Vogrsko. • Na strani 24 iste številke Občinskega lista je kot avtor
prispevka napačno naveden Erik Lasič. Avtorica besedila je Sara Kalin, Športno društvo Flipsi." (Mladi Renče-Vogrsko)
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Ključna beseda: BUONIDEYA
Roland Tischer

Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO
Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo:
Vladimira Gal – glavna in odgovorna urednica, Boris Arčon, Alenka Gregorič, Nataša
Podgornik, Bogo Rusjan, Renata Tischer in
Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
Datum izida glasila: 28. junij 2012
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odreži in pošlji

Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče tudi letos pripravlja tradicionalno prireditev Mohorjevo v
Renčah. Osrednja prireditev bo potekala na drugem prostoru kot običajno in sicer na poti med starim
renškim mostom in mlinom, ki bo
v času prireditve zaprta za promet.

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase
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POVABILO
NA LETOŠNJE
MOHORJEVO
V RENČAH 6.
IN 7. JULIJA
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»VSAKA SEKUNDA JE DRAGOCENA«
Gre za projekt CZ Renče - Vogrsko (ekipe za prvo po- Za vse zainteresirane občane bomo v letu 2012 organizirali brezplačmoč), s katerim želimo postavitve javno mrežo AED na praktična izobraževanja, v katerih se bodo udeleženci naučili,
ukrepati v primeru srčnega zastoja in pri temu porabiti
naprav na območju naše občine. Razlog za to vidimo kako
AED napravo.
v povečanju potreb po takšnih napravah.
Vsaka seku
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna Sredstva bomo zbirali na:
nda
je dragocen
elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca TRR: 01401 – 0100020123
a
pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko sklic 0034
odprt pri UJP Nova Gorica,
srce ponovno požene in s tem reši življenje.
namen projekt »VSAKA SEKUNDA JE DRAGOCENA«

Ker je realizacija projekta povezana z velikimi stroški, se na vas obračamo s prošnjo, da nas v naših prizadevanjih finančno podprete. Štiri
AED naprave je Občina Renče-Vogrsko že pridobila, potrebno jih je le še
umestiti v prostor (postavitev omarice, označitev z logotipom) ter postaviti ustrezen nadzor varovanja (video kamere). Javno mrežo AED naprav
bi tako postavili v Bukovici, Volčji Dragi, na Vogrskem in v Renčah.

V upanju, da nam bi zastavljeni projekt, tudi z vašo pomočjo, čim prej
uspelo realizirati, vas lepo pozdravljamo. »Vsaka sekunda je dragocena«, zato ne odlašajte.
V imenu vseh občank in občanov Občine Renče-Vogrsko, pa vam že
sedaj izrekamo besede zahvale.
Uroš Kobal, prof. RP
namestnik poveljnika CZ in vodja Ekipe za prvo pomoč

Brezplačna objava

Peljimo jih na morje!
Veliko otrok letos ne bo šlo na morje. Pomagajmo jim.
Rdeči križ tudi letos pelje otroke in starejše iz socialno ogroženih družin
na letovanje na Debeli rtič in Punat. Pridružite se akciji in darujte tudi vi!
Več o akciji tudi na spletni strani: www.rks.si/morje
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Telekom Slovenije in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za Rdeči križ Slovenije.

GODBENIŠKA ŠOLA VOGRSKO VABI K VPISU
Šolsko leto se počasi zaključuje in na Vogrskem se že pripravljamo na
sprejem novih godbenikov. Otroci, stari nad 8 let in mladostniki, ki
imajo radi glasbo, se lahko vpišejo v Godbeniško šolo Vogrsko,
kjer se pouk izvaja skladno s programi glasbenih šol. Poleg igranja na instrumente se tu naučijo tudi glasbene teorije, če želijo pa lahko ob
zaključku šolskega leta opravljajo izpite na javnih glasbenih šolah.
Učenci godbeniške šole so vključeni tudi v šolski orkester, kjer se naučijo prvih skupnih korakov ter tako pridobijo dodatne glasbene izkušnje.
Predstavitev učencev na internih in javnih nastopih pripomore h krepitvi
samozavesti in glasbeni rasti. Nastopi šolskega orkestra pa popestrijo
praznovanja in pripomorejo k prijetnemu vzdušju.
Pihalni orkester Vogrsko, ki igra že častitljivih 80 let, želi tudi na tak način
poskrbeti za ohranjanje glasbene tradicije v kraju in okolici. Ob tej priložnosti
vabimo tiste, ki že igrajo na kakšen instrument, da se pridružijo Šolskemu
orkestru ali Pihalnemu orkestru Vogrsko. Pridite, veseli vas bomo!
Valentina Gregorič Saksida

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