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Dragi zvesti bralci!
Pred vami je nova izdaja Občinskega lista in prvih
nekaj vrstic je tokrat namenjenih meni, enemu
izmed novih obrazov uredniškega odbora.

Sem Hana Šuligoj, Vogrinka – iz centra vasi, kot se rada pošalim.
Zaradi študija sem sicer sedem let živela v Ljubljani in 5 mesecev
v Rimu. Obožujem potovanja – verjetno tudi zato, ker vem, da
me doma čakajo varnost, ljubezen in svoboda.

OBČINSKI LIST –
URADNO GLASILO OBČINE RENČE-VOGRSKO

Število izvodov Občinskega lista, ki ga prejmejo vsa
gospodinjstva v občini brezplačno, je 1400.
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga,
Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo: Alenka Gregorič – glavna in odgovorna urednica,
Vesna Pahor, Mateja Ščuka, Irena Rovan, Hana Šuligoj, Renata
Tischer in Denis Čotar
Lektoriranje: Anja Nikolavčič
Strokovni članki niso lektorirani s strani našega lektorja.
Oblikovanje in grafična postavitev: Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Grafika Soča d.o.o.
Datum izida glasila: 16. maj 2019
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Po izobrazbi sem diplomirana komunikologinja, trenutno študentka fotografije na Višji strokovni šoli v Sežani. Ja, še vedno se
učim. To je, vsaj sama tako mislim, eden izmed čarov življenja.
Tako ali drugače te postavi pred izzive, iz katerih se naučiš nekaj
novega in iz česar lahko le rasteš.
To je obenem tudi moja želja pri ustvarjanju vrstic v Občinskem
listu. Da bi nas naučile nekaj novega – kakšen nov recept, novo
igro, mogoče boste dobili idejo za nov dogodek, izboljšavo …
Kakorkoli že, prijetno branje vam želim! 
Hana Šuligoj
Tjaša Kovačič

Županova beseda

Županova beseda
Drage občanke in občani, za nami
je obdobje, ko smo pripravljali,
spreminjali in urejali občinski proračun. Kot že veste, je bil občinski
proračun za našo občino sprejet.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil
vsem svetnikom in članom občinske uprave. Proračun je bil sprejet
z upoštevanjem vseh primarnih
projektov v naši občini, obenem pa
se je v enaki meri skušalo ohranit
šolstvo, socialo, zdravstvo in društva ter vse olajšave in nadstandarde za lepše življenje v naši občini.
Projekti, ki se v naši občini izvajajo in se
bodo izvajali, bodo deležni tudi zunanjega
financiranja. Zavedati se moremo, da vseh
želj in potreb žal, glede velikosti sredstev,
v kratkem roku ne moremo uresničiti,
bomo pa z občinsko upravo pričeli pripravo dokumentacij, soglasij in dovoljenj za
njihovo realizacijo. V teh mesecih ni bilo
delo občinske uprave in mene usmerjeno
le v reševanje lokalne problematike, ampak tudi raznih medobčinskih problematik
in v dogovore z ministrstvi in pripadajočimi agencijami. Pri medobčinskih vprašajih se pri reševanju naših problematik
na področjih infrastrukture, logistike,
poplav, kmetijstva, turizma, gospodarstva,
šolstva, zdravstva in sociale zanašam na
medobčinske zavode, službe, podjetja
javnega sektorja in druge ustanove.
Sprejetje proračuna pa nam daje povod
za nadaljevanje in pričetek naslednjih del:
• nadaljevanje obnove in energetske
sanacije na Zadružnem domu Vogrsko
• priprava za energetsko sanacijo in

obnovo POŠ Bukovica in vrtca
• priprava vse dokumentacije za vodovod
in kanalizacijo po naši občini
• priprava projektov za ureditev občinskih cest, avtobusnih postajališč,
občinskih mostov in pločnikov
• nadaljevanje z delom pregleda vlog za
spremembo OPN
• priprava na kolesarsko dirko po Sloveniji, ki bo potekala po naši občini
• nadaljevanje postopka za pridobitev
gradbenega dovoljenja za prizidek
telovadnice v Renčah
• nadaljevanje usklajevanj za obvoznico v
Volčji Dragi
• poskusna izvedba oskrbe na domu tudi
ob vikendih in praznikih
• pomoč Štefanovemu centru na Vogrskem
za pridobitev novih poslovnih strank
• priprave na prireditev svečanosti ob 75.
obletnici pokola v Ozrenju v Renčah s
slavnostnim govorcem predsednikom
vlade g. Marjanom Šarcem.

Poleg tega je ravno v času pisanja tekoče številke Občinskega lista prišlo do
pozitivih dogovorov o vrnitvi bančnega
avtomata v Renče. Po pogovorih z direktorico Nove KBM sem dobil zagotovila, da
se bankomat v vas vrača, o izbiri njegove
lokacije pa smo bili še v dogovorih.
Skratka, na občinski upravi delujemo 360
stopinj na vseh področjih in problematikah. Ena prednostnih smernic našega
dela pa bo priprava projektov, vseh
dokumentacij in dovoljenj za rešitev in
izgradnjo vseh potreb z zavedanjem, da
jih ne moremo uresničit takoj. Ker prav ta
način dela nam bo omogočal, da se bomo
lahko prijavili na razpise in črpali dodatna
sredstva z že pripravljeno dokumentacijo.
Delo, ki nas čaka, je tudi priprava smernic
za razvoj naše občine na vseh področjih.
Prav v tej fazi se bom obrnil na vas in se
vam približal. Srečevali se bomo in od
vas bom prejemal zahteve in pobude ter
vam osebno obrazložil problematike, ki
jih morda ne poznate, a so v naši občini
pomembne. Zavedati pa se moramo, da
je reševanje skupnih problematik prednostnega pomena.
Želim vam lepe pomladne dni v naravi
in gibanju ter vas lepo pozdravljam. Se
vidimo. 
Vaš župan
Tarik Žigon
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NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI
novo postavili Spomenik padlim borcem,
uredili ekološke otoke, postavili označevalne
table za zaselke, uredili dvorane Kulturnega
doma, skrbeli za družabno življenje krajanov
in občanov, reševali medsosedske spore in
še mnogo drugega.
S podobnim in še boljšim delom želim
nadaljevati. Za naprej imamo ogromno potreb. Najprej se bomo potrudili za ureditev
pločnika od novega do starega mostu ob
reki Vipavi pred Renčami. Vztrajno bomo
delovali na vseh področjih življenja in
potreb krajanov, zelo rad bi ustregel vsem v
dobrobit naše KS, vendar, kot sem že omenil, imamo na razpolago omejena sredstva,
trudili pa se zagotovo bomo.
Lepo vas pozdravljam. 
Dušan Nemec, predsednik
KS Bukovica-Volčja Draga
Matjaž Bizjak

Lep pozdrav Pozdravljeni,
vsem bralcem krajanke in
Občinskega
krajani!
Kot že veste, sem predsednik naše
lista!
KS Bukovica-Volčja Draga, vseeno
Sem Nejc Gorjan z Vogrskega, novi
predsednik KS Vogrsko. Naš glavni
cilj za krajevno skupnost je ta, da
čimbolj združimo ljudi. Želimo biti
neka prijazna točka, kamor se ljudje lahko zatečejo, če zaznajo kakršnekoli probleme na ravni samega
kraja, mi pa bomo to posredovali
na občino.

pa bi se vam želel še enkrat predstaviti. Sem Dušan Nemec iz Volčje
Drage, rojen 8. aprila 1952. Našo
KS vodim že tretji mandat, zato se
vam ob tej priložnosti zahvaljujem
za vaše zaupanje in podporo. Trudim se izpolniti čim več vaših želja,
vendar se vsega, glede na proračun, na žalost ne da.

Temelj samega združevanja ljudi so zanimivi dogodki. Eden takih je bil v začetku
marca, ko je na Vogrsko priromal Gušto
(Primož Forte). Dvorano osnovne šole
smo napolnili do zadnjega kotička (približno 200 ljudi). Sledila je vrtnica za ženske
obiskovalke in druženje. In to je tisto, kar
Vogrini potrebujemo – nasmejane obraze
in družabnost. Stopiti moramo iz hiš, se
medsebojno spoznavati in preživljati več
časa skupaj, saj nas to dela močnejše in
bolj povezane. 

Ob tej priliki gre zahvala tudi svetnikom
KS za ves trud, ki ga vlagajo v pozitivno
izpeljavo projektov. Naj navedem, da sem
bil v prvem mandatu začetnik in sem imel
precej problemov, predvsem s svetniki, ki
obveznosti niso jemali resno in smo imeli
posledično večkrat probleme s sklepčnostjo.
V drugem mandatu se je udeležba bistveno
popravila, v zdajšnjem mandatu pa smo
dobili dva mlada svetnika, ki sta polna idej
in sta delo vzela zelo resno. V članku bi rad
izpostavil nekatere večje projekte, ki so
zaznamovali moj mandat predsedovanja.
V tem času smo uredili veliko pločnikov in
številne ceste, poskrbeli za vodovod in javno
razsvetljavo, uresničevali želje društvom in
drugim organizacijam, poskrbeli za potrebe
vernikov in zadnjega bivališča pokojnih, na

Nejc Gorjan, predsednik KS Vogrsko
Hana Šuligoj
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Pozdravljeni,
krajanke in
krajani!
Mnogi starejši vaščani me poznajo
kot Florido od Ivanke s Potuoka od
Arčonov. Mogoče me poznate po
kateremkoli drugem vzdevku, ampak v prvem razredu osnovne šole
sem tovarišici učiteljici Veri Čertalič
rekla, da sem Florida, in tako me
sedaj kličejo vsi. Po končani osemletki sem se tudi jaz šolala najprej

OBČINSKA UPRAVA SE PREDSTAVLJA
v Novi Gorici, potem v Ljubljani,
vedno pa sem aktivno sodelovala
na kulturnih in športnih dogodkih
v Renčah.
Takrat smo peli, plesali, igrali – tu mislim
pevski zbor, folklorno skupino, dramski
krožek, športna, kulturna društva, mladinsko organizacijo – in s temi dejavnostmi
smo tkali prijateljstva, ki trajajo še danes.
Druženja z vaščani ob raznih dogodkih navadno rodijo nove ideje, ustvarjajo pogoje za
nastanek novega, boljšega, predvsem pa koristnega za vse nas – za celotno družbo. Tudi
sedaj v naši skupnosti deluje veliko društev
in prav je tako. Vsi se trudimo in na svojem
področju poskušamo narediti največ.
Prav tak aktiven način življenja me je
pripeljal do točke, ko želim in ko hočem za
našo ožjo skupnost narediti še kaj več. Že v
prejšnjem mandatu sem delovala v Svetu
Krajevne skupnosti Renče, v tekočem
štiriletnem obdobju pa so me člani sveta
izvolili za predsednico in mi s tem zaupali
koordinacijo delovanja Krajevne skupnosti.
Člani Sveta Krajevne skupnosti smo
povezovalni členi med vami, med vsemi
zaselki v našem kraju in seveda z Občino
Renče-Vogrsko. Trudili se bomo, da s svojim
delom prispevamo k boljšemu jutri za vse.
Kot predsednica Sveta Krajevne skupnosti
Renče želim s pozitivnim pristopom izpeljati
začrtane naloge in projekte v naši vasi in
tako ustvariti pogoje za dobro počutje vseh
generacij.
Želim si, da bi pri tem vsi vaščani sodelovali z idejami, željami in predlogi ter tudi
pomagali uresničevati višjo kvaliteto bivanja.
Potrebno pa se je zavedati, da napredek ni
odvisen samo od posameznikov, temveč od
vseh nas.
Prav zato smo vaščani že drugo leto zapored
sodelovali v participativnem proračunu.
Večina projektov, ki so bili izglasovani v letu
2018, je izvedenih, zaradi prekratkih rokov
izvedbe pa nas v letošnjem letu čaka še
nekaj dela na tem področju. Projekte za leto
2019 bomo začeli izvajati v drugi polovici
leta.
V sodelovanju z Osnovno šolo Renče, z
vsemi delujočimi športnimi društvi v naši
Krajevni skupnosti, z Društvom KUL-TU-RA,
z Društvom upokojencev, odborom Rdečega
križa, Karitas ustvarjamo razne dogodke, na
katere vas kot predsednica vljudno vabim. Z
vašo prisotnostjo in podporo bodo organizatorji še bolj zagnani in vsem nam bo lepše.
Želim si, da bi vsi skupaj sodelovali in
prispevali k rasti našega življenjskega
okoliša. 
Florida Petelin, predsednica KS Renče
Matjaž Bizjak

Županova »desna roka«

Gospa Beti Čufer je na Občini
Renče-Vogrsko zaposlena kot
direktorica občinske uprave. Zelo
prijetna sogovornica se lahko
pohvali z najdaljšim delovnim
stažem na naši občini.
Gospa Beti, na Občini Renče-Vogrsko
delate kot direktorica občinske uprave.
Koliko časa že opravljate to službo?
V občinski upravi Občine Renče-Vogrsko
sem se zaposlila 15. maja 2007. Takrat
me je prvi župan te občine, Aleš Bucik,
zaposlil kot vodjo financ. Leta 2009 mi
je ponudil mesto direktorice občinske
uprave. Za to priložnost sem mu še
danes hvaležna. V ponos mi je, da sem
v tej občinski upravi zaposlena z najdaljšim stažem in da sem lahko sodelovala
od praktično vsega začetka te občine.
Mogoče tudi zato jemljem to občino,
občinsko upravo, zelo osebno. Lahko se
sliši še kako pocukrano, ampak moram
priznati, da nikoli, niti en dan v vsem tem
obdobju, nisem imela občutka, da hodim
zgolj v službo, ampak da sem resnično v
službi občanov.
Kaj zajema vaše delo? Za kaj vse ste
odgovorni?
Kot direktorica občinske uprave zasedam delovni položaj takoj za županom
in sem odgovorna za zakonitost delovanja občinske uprave. Direktor občinske
uprave koordinira, usklajuje in vodi delo

vseh ostalih sodelavcev. Če sem strogo
formalna, so moje naloge in pristojnosti
naslednje: organiziranje in vodenje občinske uprave, koordinacija dela, priprava
splošnih aktov občine, skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave, vodenje in odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
določanje obsega pooblastil za vodenje
in odločanje v upravnih postopkih zaposlenih uradnikov, opravljanje drugih
najzahtevnejših upravnih in strokovnih
nalog v občinski upravi, skrb za pripravo
gradiva in sej občinskega sveta, kadrovske zadeve in postopki zaposlovanja,
priprava proračuna, priprava zaključnega
računa, vodenje in izvedba postopkov
javnih naročil, skrb za krajevne skupnosti
in gasilce, vodenje sistema kakovosti ISO
Standard, zastopanje občine na skupščinah javnih podjetij, opravljanje funkcije
predsednice nadzornega sveta v JP Vodovodi in kanalizacije d.d., vodenje komisije
za izvedbo Participativnega proračuna,
vodenje in sodelovanje pri zahtevnih
projektih ter druge naloge po naročilu
župana. Neformalno gledano pa delam
vse po malem. Imam krasne sodelavce, s
katerimi z veseljem sodelujem, predvsem pa sem seveda na voljo županu, saj
je moja funkcija predvsem biti njegova
»desna roka«.
Pravkar ste dejali, da ste županova
»desna roka«. Katere so pravzaprav
razlike med direktorjem občinske uprave in županom?

Občina Renče -Vogrsko
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iz občine
Župan je predstojnik organa in ima najvišjo funkcijo v občinski upravi. Direktor
ima bolj operativne naloge pri vodenju
občinske uprave, medtem ko se župan
ukvarja s strategijo delovanje občine in
kaj želimo doseči. Občinsko upravo tako
usmerja in nadzira župan, direktor pa jo
vodi.
Marsikoga zmedeta naziva tajnik občine in direktor občinske uprave. Ali je
sploh kakšna razlika med njima?

Glasbeni večeri v Bukovici
12. februarja 1909, pred 110 leti, se je v Bukovici rodil slikar, grafik in risar
Zoran Mušič. Otroštvo v naših krajih s pogledom na kraško planoto je nanj
vplivalo še vse življenje, njegovi sledovi v domačem okolju pa so vidni na
različne načine, če smo le dovolj pozorni nanje.

Ni nobene razlike. Vsaka občina posebej
določa, ali bo naziv direktor ali tajnik.
Kljub številnim funkcijam, ki jih opravljate, si z veseljem vzamete čas tudi za
občane. S katerimi vprašanji, prošnjami
se lahko obrnejo na vas?
Name se lahko vedno direktno obrnejo
vsi tisti, ki želijo kakršnokoli informacijo.
Drugače pa je zadeva takšna, da občana
z nekim problemom v prvi fazi sprejme
svetovalec, ki je kompetenten za obravnavano področje, in ga prevzame in dela
na tem. Če kaj ni jasno, se obrnejo name
ali na župana. To je seveda odvisno od
same narave problema in občana, saj nekateri občani želijo delati zgolj direktno z
županom. Sama se v reševanje določene
zadeve vključim, če je potrebna moja
intervencija. Če je občan nezadovoljen z
delom svetovalca in mu karkoli ni jasno,
se potem lahko obrne direktno name.
Kako vidite delovanje naše občine v
prihodnje?
Kot direktorica te občinske uprave in
nenazadnje tudi kot občanka si zagotovo
želim, da bi vsi občani imeli zagotovljeno
tisto, kar si najbolj želijo in potrebujejo.
Žal pa nikoli ne bomo oz. ne bodo vsi
zadovoljni. Prepričana sem, da je ravno
to, ko v življenju nikoli nimamo izpolnjenih prav vseh želja, glavno vodilo razvoja.
Trdno verjamem, da lahko vsakdo s svojim osebnim prispevkom veliko prispeva
k boljšemu počutju vseh nas v skupnosti.
Osebno se trudim, da ves čas delam
strokovno in se pri tem politično ne
opredeljujem. V tem trenutku si zagotovo najbolj želim, da bi bili vsi občani te
občine čim bolj povezani. 
Mateja Ščuka
Denis Čotar

Duhu Mušičeve ustvarjalnosti je bil posvečen
drugi koncert osme sezone Glasbenih večerov
v Bukovici, ki se je odvil 15. marca ob 20. uri.
Čeprav je šlo za glasbeni dogodek, se je ob tej
priložnosti začel nekoliko drugače, z navdahnjeno predstavitvijo Zorana Mušiča, njegovega
življenja in dela, ki ga je pripravila umetnica in
domačinka Rene Rusjan.
Pripoved o Mušičevem krogu življenja se je v
nadaljevanju koncerta prelevila v »Življenja
krog« – glasbeni projekt, ki se poklanja slovenski vokalni glasbi. V osrčju dogajanja je bil
Bas trio v sestavi kitarista Egona Boštjančiča,
basista Uroša Trebižana in pevke Barbare Šinigoj, slednje tudi kot idejne vodje projekta. Z
njihovimi izvedbami slovenske popularne, jazz
in ljudske glasbe so se prepletali raznovrstni
gosti: primorski gangsta rapper Smaal Tokk,
čigar rime se ne ustrašijo resnih družbenih
tem, Carlos Yoder, ki se je posvetil odkrivanju
razsežnosti indijskih tradicionalnih glasbil,
Zmago Štih, vsestranski virtuoz na klavirski
harmoniki, in mladi glasovi učenk iz razreda
Barbare Šinigoj pevskega oddelka Šole glasbe
in umetnosti Ozlinka, ki tudi domuje v Bukovici. Premišljeno mešanico zvokov inštrumentov in glasov je z odra poneslo med občinstvo, kjer je v presenečenju marsikaterega
poslušalca našla svoj odgovor. Pevci mešanega
pevskega zbora Klasje Bukovica-Volčja Draga
in VOS Brike so iz dvorane občinstvo povezali
z odrom in tako sklenili Življenja krog.
Mesec kasneje, 12. aprila, so obiskovalci od
blizu in malo manj blizu v Bukovici doživeli
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večer jazza in vina. Akustični gipsy swing
kvintet Swingatan je na četrtem koncertu letošnjih Glasbenih večerov v Bukovici
ustvaril fantastično vzdušje, ki ga je navdušena publika večkrat nagradila s pohvalnimi
vzkliki med bučnimi aplavzi. Kitarista Marko
Čepak Maki in Marko Mozetič Mozo,
violinist Peter Ugrin, harmonikaš Zmago Štih
in kontrabasist Nikola Matošić v tej zasedbi
redno nastopajo, svoje ustvarjanje pa letos
obeležujejo s snemanjem zgoščenke, ki jo,
po besedah ob koncu, navdušeno pričakuje
tudi marsikateri obiskovalec koncerta. Na
koncertu so predstavili avtorske skladbe,
stilsko blizu swinga in bossa nova glasbi, s
svežo mešanico zvokov violine in harmoni-

iz občine
ke. Z virtuoznimi inštrumentalnimi vložki
so očarali slehernega poslušalca, ušesa
pobožali s spevnimi baladami, glasbi pa ni
manjkala niti dobra mera humorja. Društvo
Mladi Renče-Vogrsko je ob glasbi pripravilo
pokušino vin Kmetije Fornazarič.
Glasbeni večeri v Bukovici se bodo nadaljevali 10. maja ob 20.30, ko bo oder Dvorane Angela Mlečnika v Kulturnem domu
Bukovica zapolnil Pihalni orkester Vogrsko
pod vodstvom dirigenta Nejca Kovačiča.
Prekaljeni orkestrski sestav tudi tokrat obljublja zanimiv repertoar in polnost harmonij.
Vabljeni! 
Sara Štrancar
Tomaž Semenič

Zoran Mušič skozi oči kiparke Rene Rusjan
»Svoje spomine na umetnika Zorana Mušiča sestavljam predvsem
kot njegova sokrajanka in umetnica. Z Mušičevimi deli sem se nekajkrat srečala. Najprej kot gledalka,
potem pa kot nekakšna prevajalka
njegovih del v opremo kulturnega
doma, ko sva skupaj z domačo arhitektko Ines Bonutti pred desetimi
leti delali na obeleženju Mušičeve
stoletnice rojstva.
Moj prvi spomin na Mušiča sega v čas mojega študija na Akademiji likovnih umetnosti
v Ljubljani v začetku osemdesetih let, ko
smo študentje večkrat šli na ekskurzijo v
Benetke, bodisi na Bienale bodisi na ogled
večjih razstav. Ena prvih takšnih ekskurzij
nas je vodila na razstavo »velikega slikarja
Zorana Mušiča«, za katerega, priznam, kot
študentka prej nisem nikoli slišala. Na trgu
San Marco nas je pričakal velik napis MUSIC,
kar bi mi študentje, če nam ne bi prej omenili, da gremo na razstavo slikarja Mušiča,
prebrali kar po angleško, »music«. Razstava
nas je fascinirala. Iz dvorane v dvorano smo
se sprehajali in bili pretreseni ob velikih
slikah z motiviko koncentracijskih taborišč,
tudi slikarsko so bila platna, čeprav je šlo za
starejšega slikarja, sodobna, nagovarjala so
nas direktno, surovo.
Tako sem prvič srečala dela slikarja Zorana
Mušiča.
Da stoji rojstna hiša slavnega slikarja le nekaj sto metrov od moje domače hiše, da je,
kot jaz, zapisan v krstni knjigi v Biljah, nam

v šoli niso povedali, seveda, saj Mušič še ni
bil tako znan. Tudi v srednji šoli za oblikovanje nismo nič slišali o njem. Njegova dela
sem prvič videla na omenjeni retrospektivi
v Benetkah. Prvi in do sedaj edini slovenski slikar, čigar ime se je na veliko vilo čez
Markov trg.
Da je res »naš« in da je celo rojen v Bukovici, pa sem izvedela šele od Nelide Nemec,
umetnostne zgodovinarke in domačinke iz
Bilj, ko se je konec osemdesetih let srečevala z njim in dobesedno pripeljala njegova
dela v bodočo zbirko na Gradu Dobrovo.
Leta 1991 je Zoran Mušič svoja dela podaril
tedanji Občini Nova Gorica in v oskrbništvo
Goriškega muzeja.
Šele takrat smo ga v Sloveniji bolje spoznali.
Stota obletnica rojstva leta 2009 je bila
gotovo prava priložnost za to, da slikarjev
rojstni kraj ozavesti in obeleži to dejstvo.
Takrat se je prenavljal Kulturni dom in priložnost je bila, da se prebivalci zavemo, da
je iz našega kraja in občine izšlo tako veliko
ime slikarstva 20. stoletja. In seveda, da
se z njegovim delom srečamo pobližje, da
tega velikega moža spoznamo in sprejmemo medse.
Zoran Mušič se je rodil v Bukovici, a že
kmalu je njegova družina odpotovala drugam. V Maribor, Brda, Zagreb, kasneje ga
je neslo v Španijo, naselil se je v Benetkah,
ki jih je prej občudoval od daleč, s kraških
hribov, še kasneje ga je pot odnesla v Pariz,
zato ga imajo tudi Francozi za svojega, kot
tudi Italijani, saj je veljalo, da je rojen v

Gorici. Male vasi Bukovica pač italijanski
viri niso omenjali.
Seveda se lahko vprašamo, koliko sploh
lahko na svetovljana vpliva rojstna vas, ki jo
je poznal le kot otrok?
Sam se je imel za slikarja, ki ga zaznamuje
prostor. V sebi je nosil arhetipe, ki jih je pridobil že kot otrok – poglejte iz Bukovice spet
kdaj proti Krasu, kot gotovo vsi mi pogosto
počnemo, in se ob tem spomnite slikarja,
malega dečka in njegovih kasnejših slik.
Čeprav je kasneje veliko črpal tudi iz
Dalmacije, Španije, lahko v njegovih slikah
zlahka prepoznate tudi te poglede, ki jih vsi
mi dobro poznamo, saj ta pogled tudi mi
delimo z njim. No, morda je sedaj Kras bolj
zelen, poraščen, še v mojih mladih letih
pa je bil pogled nanj zelo podoben golim
gričem z Mušičevih slik.
Ko boste naslednjič imeli priložnost
podnevi obiskati malo dvorano, ki nosi
njegovo ime, se sprehodite po kamniti
grafiki, posnetku njegovih risb. Lahko jo
tudi potipate, se sezujete, da boste linije in
pike začutili z golimi stopali. Potem pa se
usedite na eno od velikih klopi in se zazrite
skozi okno na kraške griče.
Tudi Gregorčičevo Gradišče se od tam lepo
vidi.
Delili boste pogled, za katerega sem prepričana, da je ujel tistega malega dečka,
preden je šel v svet. Tudi mene je.« 
Rene Rusjan
Občina Renče -Vogrsko
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Praznovanje dneva žena v KS BukovicaVolčja Draga
Dan žena se že več kot 100 let
praznuje kot mednarodni praznik
ekonomske, socialne in politične
enakopravnosti žensk. O tem, kdaj
je bila sprejeta pobuda za mednarodni praznik žensk, obstaja več
različic. Spreminjal pa se je tudi
datum praznovanja pred dokončno določenim 8. marcem. Danes
sta oblika in smisel praznovanja
in obeleževanja tega dne drugačna, kot sta bila nekoč, saj sta tudi
življenje in položaj ženske danes
drugačna.
Na ta dan se spomnimo naših žena, mater,
sester, deklet in sodelavk in se jim v znak lju-

bezni, spoštovanja in hvaležnosti oddolžimo
s skromnim darilom, pa naj bo to cvetlica,
bombonjera, lepa misel ali kaj drugega.
Nepozaben večer za vse, ki so v petek, 8.
marca, napolnili Dvorano Angela Mlečnika
v Kulturnem domu Bukovica, so pripravili
člani Kulturno-turističnega in športnega
društva Bukovica-Volčja Draga pod pokroviteljstvom Občine Renče-Vogrsko. Prireditev z naslovom Glasbeni spektakel Romeo
in Julija in s podnaslovom Romeo v novem
svetu je bila zmes poezije, igranja, petja,
inštrumentalne glasbe in plesa. Na izviren
način je z recitacijo lastne pesmi vse ženske
najprej pozdravil Robert Petrovčič. Za tem
se je pričela odvijati novodobna zgodba o
Romeu, ki je na »facebruku« objavil, da išče
žensko. K njemu so prihajale razne Julije,
vendar mu nobena ni bila všeč. Na koncu

mu je stara nona Jula odprla oči, ko mu je
rekla, naj ne išče punce po tistem »facebruku«, temveč naj si jo poišče v dvorani, kar je
Romeo tudi storil.
Zgodbo, za katero je bila na odru postavljena avtentična scena in katere avtor je bil
Samuel Baša, so odlično odigrali člani KTŠD
Bukovica-Volčja Draga. Romea je igral Mirko
Rovan, mlada Julija je bila Anja Petrovčič,
Julija Ljubljančanka Urška Petejan, Julija
s kmetov Polona Petejan, Julija travestit
Boštjan Čečko, Julija srednjih let Damjana
Martinuč, Julija z otrokom Zvonko Petejan,
otrok Anej Cuder, Julija nona Irena Rovan,
pupa iz dvorane Irena Gregorič, skrita za
kuliso pa je po potrebi pomagala šepetalka
Leja Keber. Med menjavanjem posameznih
Julij so dogajanje bogatili mladi glasbeniki,
pevci in plesalke. Predstavili so se otroški
pevski zbor Kričači pod vodstvom Adrijane
Černic Lazić, pevka Neli Saksida, vokalni
duo Valentina Humar in Sandra Pregelj,
harmonikaš Tadej in kitarist Andraž Kovačič, kvartet trobil Godbeniške šole Vogrsko
Jure Fornazarič, Martin Petrovčič, Nejc
Kovačič in Matevž Podgornik, kitarist Maj
Cuder, pevke Nina Kosovel in Tina Bolko
ter Nataly Mozetič s klavirsko spremljavo
Andreja Lična, mažoretki Sara Janjilović in
Michele Malović ter vokalni trio Martinčice
s klavirsko spremljavo Martine Feri.
Zadnja točka je pripadala moški skupini
stara Jula, ki je s posebnimi inštrumenti
odtolkla pesem v čast ženskam za 8. marec.
Praznik dan žena sta s kratkim nagovorom
počastila tudi župan Tarik Žigon in predsednik KS Bukovica-Volčja Draga Dušan Nemec. Skupaj s predsednikom KTŠD Srečkom
Špacapanom so vse žene v dvorani obdarili
s cvetlicami.
Večer, poln smeha in užitkov ob poslušanju
igralcev, pevk in glasbenikov ter čudoviti
predstavi mažoretk, se je nato nadaljeval v
spodnji dvorani kulturnega doma, kjer nam
je ob druženju in plesu igral simpatičen
družinski ansambel iz Lokovca.
Tako se je zaključil še en prijeten večer, ki
nam bo sigurno še nekaj časa ostal v lepem
spominu. 
Mirko Rovan
Denis Čotar
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SANJSKA
Če bi bila ženska po mojih sanjah narejena
Ne bi bila takšna kot je sedaj
Ne bi kvarila napaka jo nobena
Bi bila kot rožca ki jo je prinesel maj
Če bi bila po mojih sanjah narejena
Izklesana bi bila...... tako .
Iz najdražjih kamnov bi bila zgrajena
Njena duša in telo
Eeejjjjjj , če bi bila po mojih sanjah narejena
Muza mojega življenja bi bila
Takšna , kot še ni bila do sedaj nobena
V prostranstvu tega našega svet
Ampak ljudje ...... verjemite mi če želite.....
Jaz sem dal le domišliji prosto pot
Take »sanjske« ne dobite
Ne doma in ne drugod
Zato fantje in možje – svoji se v oči zazrite
Pobožajte jo nežno po laseh
Jo na usta poljubite
Saj prav VAŠA je NAJBOLJŠA od vseh. 
Robert Petrovčič

(napisano februarja 2019 za predstavo
Romeo in 7 Julij)

  

LJ
VA B

IŠČEMO IGRALCE

ENI

Kulturno-turistično in športno društvo Bukovica-Volčja Draga je zaplavalo tudi v igralske vode. Pod svojim okriljem je ustanovilo
dramsko sekcijo, ki bo skrbela za gledališko plat občine. Zato medse vabi vse igralce in igre željne, da skupaj začnejo ustvarjati
nove igre in odrske nastope, s katerimi bodo zabavali in kratkočasili obiskovalce raznovrstnih prireditev.
Vse, ki bi na odru radi nastopali, vabijo na avdicijo. Prijave zbira Samuel Baša na telefonski številki 041 664 637. Prisrčno vabljeni.

Polaganja venca na grobu sovjetskega
vojaka v Renčah
V sredo, 24. aprila, je delegacija Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji, ki
jo je vodila diplomatka ga. Jevgenija Nefedova, izvedla tradicionalno slovesnost
polaganja venca na grobu sovjetskega
vojaka v Renčah. Slovesnosti so se udeležili tudi predsednik KO ZB za vrednote
NOB Renče g. Miran Pahor, predsednik
OO OZVVS »Veteran« Občine Renče-Vogrsko g. Dušan Martinuč, predsednica KS
Renče ga. Florida Petelin in seveda župan
Občine Renče-Vogrsko g. Tarik Žigon, ki
je za vse udeležence priredil tudi krajši
sprejem. 
in

Občinska uprava
Občina Renče -Vogrsko
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Prva vaška tržnica v Renčah pod platanami
Mogočni platani pred novim Zdravstvenim domom sta nudili prijetno tradicionalno zavetje hvalevredni pobudi, ki je v središče Renč
prinesla zanimiv obet. Na delu
prostora, kjer je nekoč stal Zadružni dom, ki so ga s prostovoljnim
delom zgradili domačini, je sončni
marec prinesel praznično razpoloženje. Članice Društva KUL-TU-RA
Renče so poskrbele, da je v središču vasi v soboto, 9. marca, (morda tudi zato, ker je še vse »dišalo«
po dnevu žena) veselo žuborelo. V
goste so namreč povabile številne
posameznike in društva, ki so pod
platanami v središču Renč priredili
vaško tržnico in na njej pričarali
živahno vzdušje.
Številni proizvajalci od blizu in daleč so
predstavili pestro ponudbo izdelkov od rož
do vseh vrst medov, rib, suhe robe, kozmetičnih preparatov, sira, bižuterije, oljčnega olja,
vina … Prostor pred Zdravstvenim domom je
bil kot nalašč za prijazno druženje, nakupovanje ali za opazovanje stojnic in zbiranje
informacij o predstavljenih izdelkih in aktivnosti vaških društev. Člani Varstveno-delovnega centra Nova Gorica so prodajali svoje
domiselne izdelke, članice Rdečega križa so
nas razvajale z domačimi dobrotami, ki so jih
ljudje hitro pokupili in s tem pokazali, kako
cenijo doma pripravljene slaščice. Predstavili
sta se tudi Društvo upokojencev Renče z izdelki ustvarjalnih delavnic in slastnim kruhom
ter domače kulturno društvo, ki je na stojnici
prikazalo številne publikacije, knjige in zloženke, ki so jih sami napisali in publicirali.
Predsednica kulturnega društva je na začetku
dogajanja nagovorila vse udeležence in
obiskovalce tržnice ter zaželela vsem prijetno
druženje in uspešno predstavitev izdelkov. Ob
dobrem odzivu ponudnikov in obiskovalcev
je nakazala možnost, da bi tržnica postala
tudi stalna oblika druženja in širše ponudbe
kraja in okoliških vasi, pa tudi tistih iz drugih
krajev in zamejstva. Ljudje so se sproščeno
pogovarjali in niso skoparili s pohvalami
organizatorjem in s prav zanimivimi pobudami, tudi otroški vrvež je pridodal poseben čar
dogajanju. Tako se zdi, da vaška tržnica le ne
bo samo enkraten dogodek. 
Vesna Pahor
Erik Lasič
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Na letošnji jubilejni Šelamijadi tudi nekaj novosti

V Renčah je spet zadišalo po šelamih in
domačem kruhu
Društvo KUL-TU-RA Renče je v soboto, 16. marca, v domači Kulturni
dvorani že desetič organiziralo
Šelamijado. Prireditev spodbuja
in podpira pridelovalce salam, da
ta običaj ohranijo in izpopolnijo, s
čimer dejavno pripomorejo k ohranjanju pomembnega dela naše
kulinarične in kulturne krajine.
Na letošnjo jubilejno prireditev se je prijavilo
rekordnih 34 šelámou, med njimi pa smo
zabeležili kar osem divjačinskih. Strokovna
komisija, ki so jo sestavljali Cvetko Dominko, Alen Hladnik in Adam Stibilj, je imela
zahtevno delo, saj je bila kvaliteta salam zelo
visoka in se po mnenju predsednika komisije
Cvetka Dominka iz leta v leto še izboljšuje.
Razlike v skupnem seštevku točk, ki so jih
prejeli najboljši šelami, so bile zelo majhne.
Popoldne in zvečer so prišli na svoj račun tudi
obiskovalci, ljubitelji šelamou, ki so poskusili
predstavljene izdelke in opravili lasten izbor.
Tekmovanje je potekalo v dveh krogih: sprva
je strokovna žirija opravila svoj izbor, nato
še občinstvo svojega. Vsak udeleženec je
prejel priznanje in spominsko nagrado, ki jo
podeljuje naše društvo. Izdelovalci najboljše
ocenjenih šelamou so seveda prejeli še posebne nagrade in plakete. Posebnost letošnje
prireditve pa je bil prikaz rezanja šelama, kar
je nazorno in komentirano odlično opravil
predsednik komisije Cvetko Dominko, prvič
pa smo podelili zlate medalje. Ta naziv si je
prislužilo kar deset šelamov (osem običajnih
in dva divjačinska), saj so po mnenju strokovne žirije dosegli zadostno število točk.

Za uspešno izvedbo šelamijade je nepogrešljiva pomoč tradicionalno prijaznih
sponzorjev, ki se jim iskreno zahvaljujemo.
Zahvala velja tudi vsem članom in članicam
društva, ki že vsa leta požrtvovalno pomagajo
pri organizaciji prireditve. Še posebej hvala
Krajevni skupnosti Renče za podporo in sodelovanje in seveda Občini Renče-Vogrsko.
Toda ne le po šelamih, v dvorani je zadišalo
tudi po odličnem kruhu. Eno peč nam je v
družinski krušni peči napekel Franko Arčon,
drugo pa sta v peči, ki se nahaja v prostorih
Društva upokojencev Renče, napekla Franko
Gregorič in Erik Lasič. Za suha grla je z imenitno domačo kapljico poskrbel Vojko Mozetič.
Celotno družabno dogajanje je potekalo v
zelo sproščenem vzdušju in upamo, da se
naslednje leto spet srečamo. 
in

Vesna Pahor

NAGRAJENCI ŠELAMIJADE 2019:
Nagrade strokovne žirije:
1. mesto: VOJKO MOZETIČ, MOHORINI
2. mesto: IGOR GLEŠČIČ, KROMBERK
3. mesto: NIKOLA VIDIĆ, TRG
Nagrade občinstva:
1. mesto: BORUT ZORN, MARTINUČI
2. mesto: RADOVAN JELERČIČ, MERLJAKI
3. mesto: SREČKO KERŠEVAN, GRADIŠČE
NAD PRVAČINO
Divjačinski šelámi:
Nagrada strokovne žirije:
1. mesto: SREČKO KERŠEVAN, GRADIŠČE
NAD PRVAČINO
Nagrada občinstva:
1. mesto: SREČKO KERŠEVAN, GRADIŠČE
NAD PRVAČINO
Dodajmo še deset šelamov, ki so prejeli
zlato medaljo. Izdelali so jih:
• Zvonko Cotič
• Igor Gleščič
• Ivan Gregorič
• Vojko Mozetič
• Irena Polanc
• Emil Rijavec
• Renata Špacapan
• Nikola Vidić
• Ivan Gregorič (divjačinski)
• Srečko Kerševan (divjačinski)

Občina Renče -Vogrsko
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Ponosna obeležitev Mobilizacijsko taktične
vaje »Premik – 91«

OZVVS »Veteran« Nova Gorica je v
sodelovanju z Občino Renče-Vogrsko
in Teritorialnim polkom 1. brigade
Slovenske vojske pripravilo, organiziralo in izvedlo ponosno slovesnost ob
28. obletnici izvedbe MTV »PREMIK
– 91«. Slovesnost je tradicionalna in
se izvaja izmenično na Dolenjskem in
Severnoprimorskem.
Pred 28. leti je vaja potekala v času, ko
se je odločalo o prihodnosti Slovenije
kot države. Že leta 1990 se je Teritorialna
obramba Republike Slovenije skladno z
novo organizacijsko shemo štabov in izvedenim plebiscitom pospešeno pripravljala
za oborožen boj. 15. in 16. februarja 1991
je potekala štabna vaja »KOBRA – 91«. Na
podlagi rešitev iz te vaje se je Republiški
štab Teritorialne obrambe odločil za izvedbo mobilizacijsko taktične vaje »PREMIK
– 91«. Odločeno je bilo, da se mobilizira 1.
bataljon 12. brigade Teritorialne obrambe

in izvede premik na Dolenjsko. Bataljon je
bil mobiliziran 22. marca 1991. Odziv je bil
zelo dober, odzvalo se je 91,6 % pripadnikov bataljona.
23. marca ob 6.00 uri se je motorizirani bataljon z mobilizacijskega zbirališča
na Vogrskem pri Novi Gorici odpravil na
premik z vozili TAM T-110 in T-150 v smeri
Ajdovščina–Razdrto–Postojna–Unec–Sodražica. Tam je bataljon uspešno opravil
vajo zračne obrambe na premiku. Napad
na kolono so prikazala letala aeroklubov.
Bataljon je uspešno reagiral in odbil napad.
Po ponovni ureditvi enote so nadaljevali
pot od Sodražice proti Kočevju. V Starem
Logu je bataljon pričakala zaseda moči
voda 30. razvojne skupine Teritorialne
obrambe. Reakcija in ukrepanje bataljona
sta bila zelo učinkovita, saj je uspešno pregnal nasprotnika. No, 24. marca je bataljon
uspešno opravil še zadnjo taktično vajo –
odkritje in uničenje izvidniško-diverzantske
skupine. Po zaključku vaje je bilo izvedeno
čiščenje orožja, krajša analiza in povratek

na Vogrsko.
Letošnja slovesnost je bila 24. marca ob
16. uri na Vogrskem. Častni gost in slavnostni govornik je bil poveljnik 1. brigade
Slovenske vojske polkovnik Uroš Paternus. Izreden pomen tej slovesnosti so s
svojo prisotnostjo počastili še predstavnik
načelnice Generalštaba Slovenske vojske
polkovnik Stojan Todorovski, namestnik
poveljnika Teritorialnega polka 1. brigade
Slovenske vojske podpolkovnik Franc Pangerc, župan Občine Renče-Vogrsko Tarik
Žigon, podžupan Občine Renče-Vogrsko
Aleš Furlan in direktorica občinske uprave
Beti Čufer.
Pozdravne besede številnim zbranim sta
najprej namenila župan Tarik Žigon in
predsednik Krajevne skupnosti Vogrsko
Nejc Gorjan. O pomenu domovinske
vzgoje v osnovnih šolah pa je prisotnim v
nagovoru poudaril ravnatelj POŠ Vogrsko
Primož Hvala Kamenšček.
V prijetnem kulturnem programu so nastopili otroci vrtca, učenke in učenci Osnovne
šole, Pihalni orkester Vogrsko in trio »VETERAN« Nova Gorica. Znotraj programa
slovesnosti je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo podelilo plaketo
združenja ravnatelju POŠ Vogrsko Primožu
Hvali Kamenščku. Moramo pa tudi omeniti, da je program izoblikovala in uspešno
vodila predstavnica Občine Renče-Vogrsko
Vladka Gal Janeš. In ne nazadnje – hvala
za udeležbo »premikačev« z Dolenjske in iz
širne Slovenije, še posebno pa krajanom in
vsem ostalim gostom. Na koncu pa: nasvidenje naslednje leto na Dolenjskem. 
Srečko Lisjak
Hana Šuligoj
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Dogodki

Tradicionalni Gotardov koncert
Tako kot vsako leto se je tudi letos
na Vogrskem zgodil tradicionalni
Gotardov koncert z gosti. Koncert
je potekal 24. marca v dvorani
podružnične šole na Vogrskem v
organizaciji Vokalne skupine Lijak
1883-Vogrsko. Skupaj z domačini
sta nastopila še ženska Vokalna
skupina Ardeo iz Šempasa in Goriški oktet Vrtnica.
Vokalno skupino Ardeo sestavljajo dekleta
z vseh koncev Primorske. S primorskimi
kraji, kjer sončni žarki pogosto krasijo
nebo, je močno povezano tudi njihovo
ime. Ardeo pomeni gorim, žarim, zaljubljen sem in takšna so tudi dekleta. Ljubezen do glasbe in skupnega ustvarjanja jih
druži že peto sezono, od letos pa so tudi
del Kulturno prosvetnega društva Lipa
Šempas. Umetniško vodenje je v letošnji
sezoni prevzela študentka glasbene pedagogike Maja Bratina.
Goriški oktet Vrtnica je prvič zapel leta

1981, ko je Darko Šuligoj pevske navdušence skupaj povezal v pevski oktet.
Oktet je hitro prerasel lokalne okvire in
se danes, ko ga sestavljajo izbrani pevci
iz širše Goriške in zamejstva, uvršča med
najboljše slovenske zasedbe, prepoznaven pa je tudi v mednarodnem pevskem
prostoru. Sestav se redno predstavlja s
samostojnimi koncerti, priložnostnimi in

protokolarnimi nastopi, nastopa kot gost
na festivalih ter srečanjih doma in v tujini.
Je dobitnik številnih priznanj in nagrad
na pomembnih zborovskih tekmovanjih
doma in po svetu. Meseca aprila se je
oktet z dvema koncertoma predstavil v
Parizu v okviru mednarodnega glasbenega festivala »Musiques du Monde«. Oktet
vodi umetniški vodja Matjaž Šček.
Kot organizator Gotardovega koncerta
je nastopila Vokalna skupina Lijak-1883
Vogrsko, ki prihaja z Vogrskega in deluje
v okviru Kulturno turističnega društva
Vogrsko. Za vogrinsko petje je letošnje
leto prav posebno, saj je zbor dobitnik častne plakete za 50-letno udeležbo na vseh
dosedanjih revijah Primorska poje, za kar
je na slavnostnem koncertu 3. marca v
Avditoriju Portorož prejel častno plaketo.
Vogrini smo eden od sedmih zborov, ki so
prejeli omenjeno plaketo.
»Z veliko vztrajnostjo in odgovornostjo
želimo nadaljevati tradicijo zborovskega petja na Vogrskem. Bogata pevska
zgodovina in izkušnje starejših pevcev pa
so nam v zgled na nadaljnji poti. Vokalno
skupino od septembra vodi glasbena
pedagoginja Mojca Cej.«
»Pevci z Vogrskega smo za konec skupaj
s pevci okteta Vrtnica zapeli še pesem
Temna noč (ljudska z Doline) Ignacija Otta
v spomin dolgoletnemu članu (organizatorju moškega petja na Vogrskem) Darku
Šuligoju, saj letos mineva 10 let od njegove prezgodnje smrti.« 
Vasja Juretič
Davorin Koron
Občina Renče -Vogrsko
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Šolski pihalni orkester igral na dobrodelni
prireditvi
V četrtek, 28. marca, je
Šolski pihalni orkester
Vogrsko sodeloval na
dobrodelni prireditvi Moja
družina je moje zavetje, ki
jo je organizirala OŠ Ivana
Roba Šempeter pri Gorici.
Pri uvodni skladbi (Maček v
žaklju) so se orkestru pridružili
in veselo zapeli vsi nastopajoči
pevski zbori (OPZ Šempeter,

Vrtojba in Vogrsko ter MPZ
Šempeter). Zanimive prireditvene točke so navdušile
poslušalce. Ti so z veseljem
prisluhnili tudi slovenski popevki Zemlja pleše, ki jo je ob
spremljavi šolskega orkestra zapela Tija Poberaj Remec. Mladi
godbeniki so svoj nastopili zaključili s skladbo Johna O‘Reillya
Rio Grande overture. 
Valentina Gregorič Saksida
Tina Saksida

Dobra volja je najbolja!

V četrtek, 11. aprila, je bil v Dvorani
Angela Mlečnika kulturnega doma
v Bukovici spomladanski koncert
Šolskega pihalnega orkestra Vogrsko
in Godbeniške šole Vogrsko.
Glasbeni program je bil tematsko oblikovan, s pridihom slovenske pokrajine in
njenih melodij. Koncert, ki ga je povezovala Špela Saksida, je bil posvečen Kekcu in
njegovemu avtorju Josipu Vandotu. Vsem
dobro znano zgodbo je v ta namen kot
vezni tekst strnila Dunja Kovačič. »Pa kdo
že spet vriska na oni strani?« smo želeli izvedeti, medtem ko smo poslušali številne
točke učencev Godbeniške šole Vogrsko.
Odgovor na to vprašanje pa nam je dal
sam Kekec (Tilen Saksida), ko je vesel in
urnih korakov prišel na oder. Pri vriskanju
ga ni zmotil niti prestrašeni Rožle (Tilen
14
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Fratnik). V njuno družbo pa je seveda
prišla tudi Mojca (Tinkara Šuligoj).
Koncert, ki se je odvijal v spletu glasbe in
igre mladih godbenikov, so popestrili tudi
zvok harmonike in ubrani glasovi učencev
pevskega zbora godbeniške šole in POŠ
Vogrsko. Nastopajočim se je pridružila
tudi Pehta (Katarina Valič). Čeprav se je
prepustila ritmu skladbe, ki jo je zaigral
Šolski pihalni orkester Vogrsko, ni pozabila
na Mojco in njene bolne oči. Do srca je
vsem segla Mojčina pesem in številne
druge skladbe, ki so bile v raznih glasbenih sestavih zaigrane ta večer. Z zanimivo
plesno točko so se občinstvu predstavile
tudi članice Twirling mažoretnega društva skupine Bukovica-Vogrsko.
Večer, poln dobre volje, se je nagibal
h koncu. Hrabri Kekec je rešil Mojco in

Dogodki
zanjo dobil zdravilo. Melodija pesmi »Siva
pot« nas je privedla do zaključnih točk,
s katerimi je šolski pihalni orkester, ki
ga vodi Luka Carli, zaključil ta koncert.
Poslušalci so bili nadvse navdušeni ne
le zaradi odličnih nastopov, ampak tudi
zaradi srčnosti nastopajočih. In kot vsaka

pravljica, ima tudi ta pravljica svoje sporočilo. Prijateljstvo, iskrenost in medsebojno sodelovanje ter nesebična pomoč
so neprecenljivi kamenčki, s katerimi
skupaj gradimo pot, po kateri pridemo do
želenega cilja. Ko se boste kdaj sprehajali
po zelenih travnikih, pa le zavriskajte, iz

srca … tako, kot smo zavriskali tisti večer:
»JU, JU, JUHUHU.« Kdo ve, mogoče vas
bo kdo slišal in dejal: »Glej, glej, nekdo
veselo vriska na oni strani …« 
Valentina Gregorič Saksida
Tina Saksida

Okrogla miza v spomin Juliju Beltramu
V soboto, 13. aprila, je v prostorih
osnovne šole na Vogrskem potekala okrogla miza o partizanu in
politiku Juliju Beltramu, doma z
Vogrskega.
Letos poteka 30 let od njegove smrti in
zato smo se na Območnem združenju borcev za vrednote NOB Nova Gorica skupaj
s KO ZB Vogrsko odločili, da v njegov spomin organiziramo okroglo mizo. Povabljeni
govorniki so bili: zgodovinarja dr. Branko
Marušič in Vlasta Beltram, diplomat Jože
Šušmelj, član sveta ZZB NOB Slovenije
Štefan Cigoj in predsednik društva TIGR dr.
Savin Jogan. K mikrofonu je pristopil tudi
Beltramov sin Peter, ki je v zelo osebnem
in čustvenem govoru poudaril predvsem
svoj odnos do očeta. Vsi govorniki so vsak
posebej za določeno dobo Beltramovega
življenja podali njegov pomen in vlogo,
zlasti njegovo delovanje na Primorskem.
Že kot mlad je okusil nasilje in zapor pod
fašizmom. Ko je začela druga svetovna
vojna, se je takoj vključil v NOB. S svojo
priljubljenostjo, znanjem in političnimi
izkušnjami je bil med glavnimi organizatorji
in voditelji partizanskega gibanja na Primorskem. Med NOB se je Beltram trajno
zapisal političnemu delu in življenju. Po
vojni je deloval na političnem in diplomatskem področju. Bil je tudi republiški poslanec in član raznih organov in organizacij v
Republiki Sloveniji. Vsestransko družbeno
dejaven je bil tudi po upokojitvi.
V kulturnem programu je nastopila
Vokalna skupina Lijak 1883 Vogrsko, ki
je s svojim ubranim petjem navdušila vse
prisotne.
Okroglo mizo je domiselno vodila Vladka
Gal Janeš, ki je za zaključek popestrila
srečanje še z zapeto pesmijo »Primorski
partizan«.

knjigo »Vogrsko v ogledalu časa«, ki jo je
posvetil svoji rodni vasi, na katero je bil
zelo navezan. V njej je opisana zgodovina
vasi od nastanka imena Vogrsko do povojnega obdobja oz. do zadnjih dni njegovega
ustvarjanja in delovanja.
Julij Beltram je za seboj pustil globok pečat
na vseh področjih, kjer je deloval. Zato se
ga bomo za vedno spominjali kot velikega in ponosnega človeka, poštenega in
delovnega, partizana in politika, ki se je vse
življenje boril proti zatiranju primorskega
človeka in za svobodo slovenskega naroda.

Boris Ipavec
Denis Čotar

Za vaščane Vogrskega bo Julij Beltram ostal
v večnem spominu tudi s svojo zadnjo
Občina Renče -Vogrsko
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Vrtec v naravi na Medvedjem Brdu
Bukovici in Renčam, kjer so nekatere otroke že čakali starši in otroci so jim veseli
stekli v objem.

Otroci so povedali:
»Na Medvedjem Brdu mi je bilo najbolj
všeč, ko smo se sankali.«
»Všeč mi je bilo, ker sem lahko božal
morskega prašička.«
»Najbolj mi je bila všeč zabava ”pižama
party”.« 
Ivana Remec
Arhiv Vrtec Renče

V sredo, 20. marca, je bilo v Vrtcu Renče in Vrtcu Bukovica zelo
veselo jutro. Predšolski otroci so
se odpravljali na tridnevno letovanje na Medvedje Brdo. Neučakani
so pričakali prihod avtobusa in se
skupaj z vzgojiteljicami odpeljali
dogodivščinam naproti.

vat snežake. Otroci so se preizkusili tudi
v izdelovanju bivakov, uživali v večernem
sprehodu in opazovanju zvezd in lune.
Na bližnji kmetiji so si ogledali domače
živali. Nekatere so lahko tudi nahranili.
Imeli smo priložnost spoznati terapevtskega psa, ki so ga otroci lahko pobožali.
Enega od večerov smo si popestrili z zabavo v pižamah, na kateri so otroci plesali
in peli.

Prišli smo na zasneženo Medvedje Brdo
in takoj izkoristili sneg. Primerno smo se
oblekli in se odšli sankat, kepat in izdelo-

Prav vsi so prejeli pohvalo za opravljene
dejavnosti in pogum. V petek smo se po
kosilu z avtobusom odpeljali nazaj proti

Smučarski tečaj 2019
Že v spomladanskih razmerah nam
je tudi letos g. Pavel Čuk s smučišča
SkiBor omogočil izvedbo smučarskega tečaja za otroke Vrtca Renče
in Bukovica. Štiri dni zapored smo
7 bukovških in 13 renških otrok odpeljali na Črni vrh, kjer smo za njih
skrbeli štirje smučarski učitelji in tri
strokovne delavke vrtca.
Prijazni žičničarji so samo za nas prilagodili hitrost vlečnice, pripravljali in popravljali snežno podlago ter nam pomagali,
da so se otroci varno naučili uporabljati
vlečnico. Vijuganje okoli količkov so lahko
zadnji dan navdušeni otroci pokazali tudi
staršem, nonam in nonotom, ki so jih
prišli spodbujat.

16
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Šolski sklad nam je letos omogočil dokup
smučarske opreme, da smo lahko kar 11
otrokom omogočili izposojo. Upamo, da
so pridobljeno znanje s tečaja že med
počitnicami uporabili na smučišču skupaj
s starši. 
Samo Nanut
Arhiv OŠ Renče

š o la in v r t ec

Zimska šola v naravi na Krvavcu
V tednu od 11. do 15. marca smo
se šestošolci OŠ Renče v spremstvu učiteljev odpravili v zimsko
šolo v naravi na Krvavec. Ta dogodek smo vsi težko pričakovali.
Zjutraj smo se poslovili od staršev
in že smo z avtobusom hiteli novim
dogodivščinam naproti.
Težki kovčki, smuči in polno radovednih
otrok se je zvrstilo na nihalko, ki nas je
popeljala na Krvavec. To je bilo za marsikoga čisto novo doživetje. V pravi zimski
idili, ki nas je pričakala na vrhu, smo se
sprehodili do bližnje koče. Čakalo nas je
kosilo, namestitev, potem pa že prvi skok
na smuči.

Razdeljeni smo bili v tri skupine glede na
znanje smučanja. In tako so se pričele prave zimske dogodivščine. Vsako jutro nas
je pričakalo sonce, smučanje, padci, smeh
pred in po kosilu, popoldanski počitek in
razne aktivnosti zvečer: družabne igre,
tekmovanje v znanju, male sive celice in
pa dva dolga zimska pohoda ter sneženje.
Čeprav je bilo marsikdaj naporno, smo
zmogli in zmagali. Tudi kakšna solzica je v
imenu domotožja pritekla, a smo tudi to
obrisali in pogumno vztrajali do konca, do
zadnjega dne, ko smo vsi uspešno odpeljali pravi veleslalom.
Sledila je še podelitev nagrad najboljšim
sobam, smučarjem, tudi priznanja za posebne dosežke, potem pa se smo počasi
odpravili proti domu.
Bilo nam je zelo lepo. Še posebej smo

veseli, ker smo se šole v naravi tudi po
zaslugi Občine Renče-Vogrsko, Šolskega
sklada, naših staršev in učiteljev udeležili
prav vsi. Le enemu sošolcu se je datum
pokril s pomembno gimnastično tekmo,

zato jo je popihal na Nizozemsko. 
Nina Iussa Kumer, 6.a
OŠ Renče
Arhiv OŠ Renče
Občina Renče -Vogrsko
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Nekaj o pustu in kako smo letos pustovali v
Waldorfskem vrtcu Kresnica
Pozimi se vse življenje navidezno
umakne, kot bi izginilo pod zemljo, toda v zemlji se tudi v tem
času odvijajo pomembni procesi,
ki jih ljudje najpogosteje niti ne
opazimo. Za zimsko omrtvičenost
narave so včasih ljudje krivili zle
sile, pred katerimi so se skušali
zaščititi tako, da so si nadeli maske
in skupaj zganjali vrišč in trušč.
Verjeli so, da jih bodo s tem pregnali, sonce
pa bo nato lahko spet topleje posijalo in
predramilo življenje globoko v zemlji.
Pustovanje, kot ga poznamo danes, se je
pojavilo šele konec 18. stoletja, v zadnjem
času pa je pričelo izgubljati prvotni pomen.
Ko se maskiramo, ne prevzemamo nase
samo podobe nekoga drugega, pač pa tudi
njegovo bit, njegovo držo. Pust nam omogoča, da enkrat letno za zabavo smuknemo v
drugo vlogo in se vsaj za en dan osvobodimo
vsakdanjih omejitev in skrbi.
Kaj pa otroci? Otroci imajo pustovanje vsak
dan, celo leto! V igri si neprestano nadevajo
druge vloge in se vanje vživljajo glede na
svojo starost. Štiriletni otrok, na primer, se
popolnoma poistoveti s svojo masko in reče:
»Jaz sem princ.« Pet- in šestletniki pa se že
drugače zavedajo lastne identitete in rečejo:
»Jaz sem kot princ.« Zaradi tega ni vseeno,

kakšno obleko nosijo
otroci ob pustovanju.
Če njihova maska
ni del sveta, ki ga
poznajo in obvladajo, se ne morejo zliti
z njo in ne vejo, kaj
v njej početi – takrat
navadno začnejo
noreti … Za njihovo
igro so najprimernejše preobleke, ki
ponazarjajo na primer neko osebo, za
katero otrok ve, kako
izgleda in predvsem
kaj dela. Mnogo
primernih likov najdemo med raznolikimi poklici (kuhar, zdravnik, mehanik, šivilja …)
in v pravljicah (palčki, vile, kraljeviči …).
Na pustni torek se je igralnica v našem vrtcu
spremenila v pravo malo mestece s kavarnico, frizersko-kozmetičnim salonom, butikom
z oblačili in čisto pravim mlinom. Manjkala
ni niti avtobusna postaja, če bi se maškare
želele odpeljati na izlet. Mlinarji so morali
vpreči vse moči, da so vrteli mlinski kamen in
zmleli dovolj moke, ki so jo nato peki uporabili za pripravo slastnih mišk. Za vogalom so
si v kozmetično-frizerskem salonu maškare
lahko uredile pričesko in se naličile (da ne
bo pomote, »gužvo« so delali tudi fantje!). V

sosednjem butiku so spretne šivilje poskrbele
za primerno obleko in kakšen modni dodatek
iz filca (z VELIKO bleščicami, seveda). Šofer
avtobusa in policaj sta pripravila avtobus
in skrbela za varen prevoz po mestu. V
kavarnici so naši vrli natakarji ves čas stregli
pijačo, ko so peki napekli dovolj mišk, pa so
se maškare lahko prišle tudi posladkat. Čisto
prehitro je napočil čas za kosilo, v trebuščkih
pa je že zmanjkovalo prostora … ampak nič
za to, najvažneje je, da smo skupaj preživeli
pisan, zabaven in slasten pustni dan! 
Martina Pahor Stanič
Arhiv Waldorfskega vrtca Kresnica

Tralala hopsasa, pustne smo šeme
Pust je čas rajanja, veselja, smeha
in čas, ki naj bi naznanjal konec
zime in prihod pomladi.
Na pustni torek so Vrtec Renče namesto
vzgojiteljic in otrok preplavile vesele in
razigrane pustne maske. Maškare so skozi
cel dan uživale v druženju, igranju in rajanju ob pustni glasbi. V pustnem sprevodu
po Renčah smo prikorakali do trga, kjer
so nas pričakali upokojenci, ki so nas lepo
pogostili s pustnimi slaščicami, bonboni
in se z nami poveselili. Z razigranostjo
in glasnostjo smo s skupnimi močmi
pregnali zimo in privabili pomlad v naše
kraje. Sonček nam je ogrel lička, druženje
pa je razveselilo najmlajša in tudi malce
starejša srca. 
18
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Sara Marušič
Arhiv OŠ Renče
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Raziskujemo domači kraj
»Z igro do prvih turističnih korakov« je turistični
projekt, v okviru katerega najmlajši v vrtcih odkrivajo
znamenitosti domačega kraja. Otroci iz skupin Mavrice in Oblački preko celega leta odkrivajo in spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti Renč.
Da bi pobližje spoznali opekarstvo, ki je značilno za Renče,
smo se 8. marca peš odpravili v
Goriške opekarne. Deležni smo
bili zelo prijaznega sprejema in
podrobnega ogleda tovarne.
V dveh manjših skupinah
smo se sprehodili po proizvodnji, kjer smo si ogledali
proizvodnjo opečne kritine in

zidnih elementov. Nad velikimi
kupi zemlje, tekočim trakom in
velikanskimi stroji so bili otroci
navdušeni.
Vsem zaposlenim v Goriških
opekarnah se zahvaljujemo, da
so nam omogočili ogled. 
Mateja Komac
Arhiv OŠ Renče

Obisk na Ranču Tana

Na obisku
Obiskali smo vrtnarijo Čebron. Gospa Katarina nam
je pokazala, kako se seje in sadi. Šli smo v različne
rastlinjake. Videli smo več vrst zelenjave. Poskušali
smo kolerabo in pili bezgov sok. Vsak je dobil pet sadik
solate. Podarili so nam dva platoja. Na enem bo zrastla
solata, na drugem pa bučke. To se bo zgodilo, če bomo
za rastline primerno skrbeli.
Sara Amaddeo in Sara Bajec

Mali raziskovalci iz skupine Mavrice so na enem
izmed sprehodov opazili znak, ki označuje konjeniške
poti v Renčah. Te povezujejo Vipavsko dolino in Kras.
Oznakam in puščicam smo vztrajno sledili in bili na
koncu daljšega sprehoda nagrajeni. Imeli smo možnost opazovati nekaj konj v ogradi.
V vrtcu smo spoznavali zemljevid, ga tudi sami narisali in se
naučili izštevanko En kovač
konja kuje. Dejavnosti, povezane s konji, smo zaključili z
obiskom na Ranču Tana, kjer
nas je prijazno sprejela Tanja
Žerjal. Predstavila nam je ko-

nja, opremo jahača in vsakega
otroka posadila v sedlo, ki je
bilo razstavljeno na tleh.
Tanji se zahvaljujemo se prijetno dopoldne. 
Mateja Komac
Arhiv OŠ Renče

Otroci so gospo Katarino
vprašali, koliko časa traja delo
na kmetiji. Povedala je, da od
takrat, ko se sonce prikaže, pa
do takrat, ko zaide. Čeprav je
delovni dan dolg in naporen,
dela z veseljem.
Pisateljica Bina Štampe Žmavc

je zapisala: »Nič, prav nič ne
zraste brez ljubezni. Če delaš
z ljubeznijo, je vedno pri tebi
dobra čarovnija.« Veselje in
ljubezen do dela smo na svojem obisku začutili tudi mi in
bilo nam je lepo. 
Marta Premrl
Monika Bitežnik
Občina Renče -Vogrsko
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Dobrodelni koncert pevskih zborov OŠ Renče 2019
“S pesmijo in plesom v praznični dan!”

Upravni odbor Šolskega sklada
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče (Šolski sklad) je s predano in
motivirano predsednico Ano Novak
in njeno zvesto ekipo skupaj z Osnovno šolo Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (OŠ Renče) organiziral
dobrodelni koncert pevskih zborov.
Vsi skupaj so lahko več kot ponosni na še en tradicionalen in zelo
uspešen dogodek, ki je spet napolnil
Dvorano Angela Mlečnika Kulturnega doma Bukovica. Ne samo da
smo se lahko vsi dodobra napolnili z
ljubeznijo, ki je skozi pesmi priplesala
z odra do naših src, vsi skupaj smo v
mošnjiček šolskega sklada dodali kar par letošnje edicije – učenca Tai Žnidarčič
in Špela Bremec sta pod taktirko mentorice
418,21 evra.
Zelo ponosni, da jih je s svojo bodrilno
pozdravno besedo nagovoril tudi župan
Občine Renče-Vogrsko, spoštovani Tarik
Žigon, so se na odru poleg krasnih pevskih
in plesnih poslastic predstavili tako najmlajši
kot najstarejši zakladi pevskih zborov šole, ki
so pod strokovnim vodstvom izjemne zborovodje Nataše Domazet, pomembne podpore klavirske spremljave nenadomestljive
repetitorke Nike Kodrič ter drugih vzgojiteljic in učiteljic ustvarili čudovit program,
ki je glasno in energično nazdravil življenju.
Da je bil celoten dogodek na res visokem,
sproščenem in navdihujočem nivoju, je
poskrbel tudi samozavesten povezovalni
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Erne Janašković namreč odlično, zrelo in
profesionalno izpeljala svoji odgovorni vlogi
gostiteljev večera. Bilo je izjemno. Čestitke
za krasen repertoar in vrhunsko izvedbo
vsem.
Že tako krasen koncert so tudi letos začinili
nastopi učenk in učencev, ki so zablesteli
že na prireditvi »Šola ima talent«. Ivana
Osojnik Kerševan nas je s svojim krasnim glasom najprej doživeto opomnila,
da »Življenje je lepo«. Sledil je čaroben
nastop najmlajšega pevskega zbora na šoli
– duhovita in sproščena energija Oblačkov
in Čebel Otroškega pevskega zbora Vrtca
Renče in Vrtca Bukovica je povsem ogrela

ozračje, da smo na oblakih in čebelicah
skupaj z njimi poleteli v čudovit in brezskrben otroški svet. Še dobro, da nas je nato
učenka Kristin Prinčič Simčič s svojo nežno
in zrelo interpretacijo pesmi »Ne bodi kot
drugi« spet povlekla na tla. Z njeno pomočjo smo svoja čustva z lahkoto na stežaj
odprli za poln sprejem krasnih in igrivih
glasov pevcev in pevk Otroškega pevskega
zbora OŠ Renče in POŠ Bukovica. Sledila
je krasna pevska interpretacija učenke Kiti
Krapež, ki nas je s svojo mehkobo in toplino
spet ponesla v »Belo nebo«, da smo se nato
kar par centimetrov nad tlemi prepustili zapeljati še melodijam najzrelejšega
pevskega dela koncerta, ki je preko izjemne
interpretacije pesmi Mladinskega pevskega
zbora OŠ Renče navdušil dvorano in prostor

š o la in v r t ec
napolnil z obilico pozitivnih čustev. Zadovoljna publika je lahko za zaključek uživala
še med plesoma Babin splet in Kopačija, ki
ju je na dodobra ogretem odru energično
izvedlo Makedonsko kulturno društvo
»Ohridski biseri«.
Koncert pa ni bil namenjen le golemu
užitku, ampak tudi zbiranju prostovoljnih
prispevkov za Šolski sklad. Odlična publika
je skrinjici napolnila s kar 418,21 evra, ki
bodo namenjeni pomoči učencem in učenkam iz socialno šibkih družin ter zagotovitvi

nadstandardne opreme šole, saj Šolski sklad
vestno skrbi, da z zbranim denarjem učencem in učenkam omogoča dogodke in stvari, ki so jim sicer težje dosegljivi. Vsem, ki
ste prispevali, in tistim, ki še boste, se tako
iskreno zahvaljujemo, saj s svojim dobrodelnim prostovoljnim prispevkom omogočate,
da lahko Šolski sklad uresničuje želje in
potrebe šole in posameznikov. Denar ne gre
v zrak, ampak je premišljeno in odgovorno
pretopljen v prave stvari, ki boljšajo življenje
učencev in učenk. Upravni odbor Šolskega
sklada se z vsem spoštovanjem zahvaljuje

tako v. d. ravnatelja Bogomirju Furlanu
kot celotnemu učiteljskemu zboru za vso
spodbudo, pomoč, zaupanje in podporo.
Brez pripravljenosti šole bi bili vsi napori
Šolskega sklada namreč povsem odveč.
Prav skupaj lahko pričaramo pogoje za lepše
in boljše življenje vseh nas. Naj bo torej
vsakodnevni vzklik »Dober dan, življenje!«
zadovoljen in nasmejan, naj bo vsak dan
prazničen dan! 
in

Tina Krog

Mladinski pevski zbor OŠ Renče blestel na
Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov
Goriške 2019
Novogoriška izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti vsako leto organizira tridnevno revijo otroških in mladinskih
pevskih zborov Goriške, ki s svojimi
mladimi, igrivimi in iskrivimi glasovi
pospremijo mesto v pomlad. Tokrat
so nastopajoči vsak v svoji barviti
pevski preobleki s pridom dokazovali
vodilo letošnje izvedbe »Pesem je
zaklad v duši« in lahko smo veseli, da
smo lahko drugi dan revije na velikem
odru Kulturnega doma Nova Gorica
ponosno občudovali tudi naš Mladinski pevski zbor OŠ Renče, ki je
pod razigrano taktirko zborovodkinje
Nataše Domazet pričaral res krasen
otroški svet.
Kdor je bil prisoten, ve, da je bil njihov
nastop res izjemen in v naboru drugih zborov
izstopajoč po svoji pozitivni, množični in
navdihujoči pojavi. Polno dvorano je navdušil
že s prvim tonom. Konec koncev že s svojim
samozavestnim prihodom. Odličen repertoar pesmi, ki nas je že z uvodno ljudsko
pesmijo »Banaha« vživeto popeljal v Kongo
ter v afriških sproščenih in divjih ritmih
dvignil vzdušje v dvorani, nato na tej razgreti
podlagi občinstvo povabil k sodelovanju s
pesmijo Grega Gilpina »Skupaj z mano poj«
in suvereno zaključil svoj nastop s štajersko
pesmijo »Doli v kraju« (prir. Katja Gruver),
je dokazal, da so bili – in to ne samo zaradi
naše navezanosti nanje – dejansko najboljši.
Aranžma in njihova energija, zabavnost, glasnost, igrivost, nasmejanost in sproščenost
so občinstvo kar objeli. Da je bil nastop še na

višjem nivoju, so poskrbeli samozavestni in
karizmatični učenci, ki so s suverenim igranjem na inštrumente že tako vrhunskemu
petju še dodali vrednost – na bobnih so žareli
Gal Saksida, Peter Urban in Tine Vodopivec,
strune na kitarah pa sta virtuozno preigravala
Tilen Čečko in Timotej Stanič. Kot poslušalka
sem bila prav iskreno ponosna, da je bil ta
nastop plod dela naših otrok in njihove izvrstne mentorice. Krasna gesta zborovodkinje
Nataše Domazet, ki je svojo vrtnico poklonila
vsega spoštovanja vredni korepetitorki Niki
Kodrič, pa je jasno in glasno povedala, da
je za tako vrhunski nastop pomembna tudi
zavidanja vredna povezanost med njima – ni
težko opaziti, da se glasbeno razumeta malodane brez besed – saj točno vesta, kaj in kako
narediti, da bo zvenelo odlično. Tako je en
konkreten kamenček v tem lepem mozaiku
s spremljavo na klavirju prav gotovo dodala
tudi Nika Kodrič.

Za zanimivost, ki veliko pove, naj izdam, da
je ob meni sedel izkušen možakar s področja
kulture, ki nobenega nastopa pred Mladinskim pevskim zborom OŠ Renče ni posebej pokomentiral, a je po našem nastopu
spontano vzkliknil en res iskren »bravo!«. Res
so bili izjemni, saj so v dvorano poslali prav
poseben val energije, ki zagotovo nobenega
ni pustil hladnega. Izkazali so se kot izjemen
mladinski pevski zbor, ki nam je lahko vsem
v čast in ponos. En iskren in srčen poklon
vsem, ki so prispevali svoj zalogaj energije za
tako očarljiv nastop. Če je »pesem zaklad v
duši«, so člani pevskega zbora OŠ Renče naš
zaklad, ki vedno znova gurmansko nahrani
našo dušo. Bravo. OŠ Renče se lahko vsepovsod pohvali z res vrhunskimi pevskimi zbori.
Čestitke! 
Tina Krog
Arhiv OŠ Renče
Občina Renče -Vogrsko
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Zanimivo dogajanje na POŠ Vogrsko
Na Podružnični šoli Vogrsko
pestrega dogajanja ne manjka. V
letošnjem letu smo zelo aktivni
tudi z Otroškim pevskim zborom.
S pesmijo se skušamo povezovati z
našim bližnjim in širšim okoljem.
Tako se z veseljem odzovemo raznim
povabilom. S pevskim zborom vsako leto
obiščemo vojašnico na Ajševici. Sodelujemo tudi z Društvom Veteran Nova Gorica.
Vsaki dve leti v ta namen sodelujemo pri
pripravi programa na proslavi Premik 91.
Letošnja prireditev je potekala v parku ob
šoli.
Vsako leto z našo pesmijo razveselimo
starejše občane ob novem letu. Posebno
doživetje je nastop ob prižigu lučk na
najlepši jelki. Letos smo ta dan popestrili
še z novoletno predstavo za starše vrtca
in šole.
8. februar smo obeležili z interno prireditvijo Vrtca in šole Vogrsko, na kateri je
prav tako sodeloval naš zbor.
V mesecu marcu smo nastopili na prireditvi Družina, varno zavetje in na spomladanskem koncertu Godbeniške šole in
pihalnega orkestra Vogrsko v Bukovici.
Rada bi se zahvalila Godbeniški šoli in
pihalnemu orkestru, s katerim celo leto
dobro sodelujemo. Hvala vam za brezpogojno sodelovanje in širjenje ljubezni do
glasbe med učence in krajane.
Naj pa povem, da v letošnjem šolskem
letu nismo še zapeli zadnje. Še se vidimo
…
Helena Hvala Prah
Arhiv POŠ Vogrsko
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Spoštovane svetnice in svetniki,
cenjeni dobitniki občinskih priznanj, drage občanke in občani,
spoštovani ostali gostje, prijazno
vas pozdravljam na slovesnosti
ob prazniku Občine Renče-Vogrsko. Vesel in počaščen sem, da so
na ta praznični dan z nami tudi
predstavniki ostalih občin, Občine
Šempeter-Vrtojba, Mestne občine
Nova Gorica in Občine Miren-Kostanjevica.
Posebno spoštljiv pozdrav pa seveda velja
letošnjim dobitnikom občinskih priznanj, saj
so s svojim delom pomembno prispevali k
razvoju in prepoznavnosti naše občine.

Tarik Žigon, župan Občine Renče-Vogrsko

V teh dneh praznujemo 13. občinski praznik
Občine Renče-Vogrsko. V ta namen se
dogajajo različne prireditve po celotni občini.
Praznik je priložnost za pregled opravljenega
dela v preteklosti in pogled v prihodnost.
Od zadnjega občinskega praznika se je v naši
občini zgodilo veliko dogodkov in sprememb.
Poskrbljeno je bilo za zdravstveno varnost,
infrastrukturo ter prostore skupnih srečanj in
druženj. Obenem je nov svež dah, poln energije, zavel pri upravljanju in vodenju naše
občine na vseh področjih in skupinah.
Prav ta zagon in spodbuda vseh vas, občank
in občanov, nam daje zagon za delo v naše
skupno dobro in boljšo prihodnost. Letošnji
proračun je bil sprejet in ob tem bi se rad zahvalil vsem svetnicam, svetnikom in sodelavcem občinske uprave. V letošnjem letu smo
usmerjeni v ohranjanje šolstva, sociale in
nadstandardov ter delovanje društev. Pričeli
smo s projektom izgradnje Zadružnega doma
Vogrsko, nadaljevali bomo s prenovo šole in
vrtca v Bukovici ter ostalimi projekti na infrastrukturi celotne občine. Potekajo izdelave
dokumentacij vodovoda in kanalizacije po
naši občini. Vsi manjši in večji projekti so v
teku priprave soglasij in dovoljenj. Potekajo
razgovori na državni in regijski ravni za poplavno varnost, cestno-prometno infrastrukturo, komunalno urejenost in namakalno
kmetijsko problematiko. Usmerjeni smo v
razvoj turizma, kmetijstva in gospodarstva po
celotni občini. V letošnjem letu bomo pričeli
tudi s poskusnim izvajanjem oskrbe na domu
med vikendi in prazniki ter z brezplačnimi
prevozi starejših in invalidov. Ob vsem naštetem je v teku še ogromno projektov na vseh
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področjih, ki bodo opazni skozi leto.
Dovolite, da pohvalim delovanje društev in
klubov z različnih področij. Njihovo delovanje namreč zajema celotno populacijo naše
občine, ne glede na starost ali sam namen.
Na stotine vas je, ki bi si zaslužili posebne
omembe, dovolite, da vam v tem trenutku
izrazim zgolj globoko zahvalo. Včasih vse
premalo izrazimo našo hvaležnost ljudem, ki
se nesebično razdajajo za druge v korist vseh
nas, ki živimo v naši občini. Zato vas prosim,
da opozarjate na te ljudi in jih tudi predlagate
za priznanja in plakete v prihodnjih letih.
Verjamem, da smo ob vsem doseženem
tudi v prihodnje pripravljeni in sposobni
poskrbeti za skupno dobro. Prehojena pot
nas obvezuje tudi za naprej in ne odvezuje
od lastnih pobud in odgovornosti. Čakajo nas
izzivi na številnih področjih, pri čemer pa ne
mislimo in ne smemo zanemariti socialnih
vprašanj mladine, zaposlenih in upokojencev.
Naše želje in načrti so veliki, a jih zmoremo
uresničiti le s skupnimi močmi in prizadevanji. Zanašamo se na razsodnost, zmernost in
odgovornost sedanje generacije in prihodnjih
rodov. Današnji čas je za našo občino velika
priložnost in naredili bomo vse, kar je v naši
moči, da ga izkoristimo in ustvarimo še večjo
blaginjo za vse nas.
Današnji večer je prazničen za vse nas, še
posebej pa za letošnje dobitnike priznanj
Občine Renče-Vogrsko. Če upoštevam še
dosežke, ki ste jim botrovali tudi zbrani v tej
dvorani, potem ni skrbi za prihodnost naše
občine.
Ob koncu bi se rad zahvalil vsem sodelavcem,
ki ste se potrudili pri organizaciji današnje
prireditve. Zahvaljujem se tudi Osnovni Šoli
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče za kulturno dopolnitev naše slavnostne seje in seveda
vsem nastopajočim za lep večer.

Želim vam prijetno in ponosno
praznovanje praznika Občine
Renče-Vogrsko. 
Vaš župan
Tarik Žigon
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Slavnostna seja in podelitev občinskih
nagrad za leto 2019
V četrtek, 25. aprila, se je v Dvorani
Angela Mlečnika v Bukovici odvila že
dvanajsta slavnostna seja Občinskega sveta, namenjena praznovanju
obletnice ustanovitve Občine RenčeVogrsko. Seje so se med drugimi
udeležili svetniki občine, župan, podžupan, nekdanji in letošnji prejemniki plaket ter župani sosednjih občin
in bivši župan Aleš Bucik.
Tokratna seja je bila zaznamovana s posebnimi gosti: nastopili so nagrajenci tradicionalne dobrodelne prireditve »Šola ima
talent«, ki jo že tretje leto zapored prireja
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Ta šolska prireditev je odlična priložnost,
kjer se lahko učenci predstavijo s petjem,
plesom in drugimi zanimivimi talenti. Kot
prvi sta nastopili zmagovalki prireditve,
petošolki Michele Malović in Sara Janjilović. Simpatični dekleti sta se predstavili
s plesom s palico »Pozdrav soncu«. Sledil
je govor župana Tarika Žigona, nato pa sta
oder zasedli še dve nagrajenki dobrodelne
prireditve, in sicer harmonikarica Urška Furlan iz 3. razreda, ki nam je ubrano zaigrala
legendarno Slakovo »Pod Poncami«, in še
ena predstavnica 5. razreda, Nika Grenkuš,
ki je na harmoniki in električnih klaviaturah sočasno prepričljivo zaigrala skladbo
»Harmoniklavir na avtocesti«. Kot zadnja
nastopajoča pred podelitvijo priznanj se je
predstavila učenka Kristin Prinčič Simčič,
ki nas je očarala s svojim nežnim glasom in
pesmijo »Ne bodi kot drugi«.

Zatem, ko smo se razvajali ob gledanju in
poslušanju malih talentov, je sledil slavnostni trenutek podelitve občinskih priznanj.
Plaketo za posebne primere, ki prispevajo
k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Občine
Renče-Vogrsko, sta prejela Valentina Gregorič Saksida in Boris Arčon; Izredna nagrada
pa je bila podeljena Konjeniškemu društvu
Soča. Podelitvi so sledile zahvalne besede
nagrajencev, ki jih je v skupnem imenu
izrekla gospa Gregorič Saksida.
Po podelitvi priznanj je župan predsednici
Upravnega odbora Šolskega sklada Ani Novak v imenu Občine Renče-Vogrsko predal
bon za donacijo Šolskemu skladu v višini 350
EUR, v. d. ravnatelja OŠ Lucijana Bratkoviča

Bratuša Renče Bogomirju Furlanu pa sklep
o nakazilu te donacije. Prireditev so zaključili
učenka Kristina Taskov in Ohridski biseri iz
Nove Gorica s plesom Detelinka.
Enourni program je spretno povezovala
Kristina Mihelj.

Kaj so o nagrajencih dejali
njihovi predlagatelji:
Valentina Gregorič Saksida
Valentina Gregorič Saksida je vrsto let zapisana glasbi, njenemu ustvarjanju, predajanju znanja drugim, zlasti mlajšim rodovom.
Svojo glasbeno pot je začela z učenjem
klavirja pri devetih letih v Štandrežu (ITA),
šolanje pa nato nadaljevala na Glasbeni šoli
Nova Gorica. Medtem se je na Vogrskem
začela učiti igrati na klarinet in z dvanajstimi
leti postala članica Pihalnega orkestra Vogrsko. Na Vogrskem je prepevala v takratnem
mešanem pevskem zboru, delovala v dramski skupini, bila organistka v domači cerkvi
in nekaj časa vodila cerkveni pevski zbor.
Ko sta obe hčerki postali aktivni godbenici
domačega pihalnega orkestra, je leta 2010
tedanjemu dirigentu Pihalnega orkestra
Vogrsko Tomažu Škamperletu priskočila na
pomoč pri delovanju godbeniške šole. Leto
kasneje je s takratnimi učitelji in dirigentom
vzpostavila nov sistem delovanja te šole.
Valentino bi lahko danes imenovali kar
Občina Renče -Vogrsko
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hitrejši razvoj naših krajev. Aktivno se je
vključil v delovne priprave, vodil je zbore
krajanov in se zavzemal za objektivno izmenjavo mnenj. Po ustanovitvi nove občine je
bil imenovan v Uredniški odbor Občinskega lista, kar mu je predstavljalo nov izziv,
pa tudi neke vrste zadovoljstvo, saj se je
ponovno aktiviral na področju, s katerim se
je že v mladosti rad ukvarjal. Z ostalimi člani
uredništva so postavili temelje glasila, ki se
je pozneje še razvijalo in izpopolnjevalo,
osebno pa je vseskozi dejavno prispeval h
kakovostni rasti in branosti glasila. Križanke
v glasilu so bile njegov posebni konjiček; v
Občinskem listu je namreč z njimi na izviren
način dodatno predstavil podjetja, zasebnike ali dejavnosti z različnih področij življenja
in ustvarjalnosti.
vodjo godbeniške šole, kdor pa jo srečuje v
prostorih zadružnega doma, kjer godbeniška šola deluje, ve, da je Valentina več kot
to. Opravlja številna administrativna dela za
godbeniško šolo in šolski pihalni orkester,
sklicuje in vodi sestanke, ki so potrebni za
delovanje godbeniške šole, komunicira s
starši učencev in drugimi zaradi izvedbe
glasbenih dogodkov in dejavnosti. Je scenografka, koordinatorka in korepetitorka.
Je oseba, ki rada priskoči na pomoč tudi ob
drugih dejavnostih, ki se izvajajo v godbeniški šoli in šolskem orkestru (npr. glasbeni
vikendi, družabne igre ...). Skupaj z učitelji in
dirigentom šolskega pihalnega orkestra torej
skrbi za prepoznavnost šolskega pihalnega
orkestra in godbeniške šole, ki jo trenutno
obiskuje 30 učencev, v njej pa poučuje šest
učiteljev. Načrtovanja in usklajevanja se
tako rekoč odvijajo celo leto.
Valentina se kot avtorica in soustvarjalka
številnih scenarijev trudi, da je vsak glasbeni
dogodek svojevrsten. Meni namreč, da
je pomembno, da se poslušalci veselijo
njihovih koncertov in na njih uživajo. »Če
glasbo začutijo, jih bolj pritegne, predvsem
otroke«, dodaja, zato je za najmlajše sestavila pravljico »Zebrica Skokica v godbeniški
šoli«. Premierno so jo člani šolskega orkestra že predstavili učencem Podružnične
šole Vogrsko in otrokom vrtca Zvezdica.
Valentina Gregorič Saksida že vrsto let
prispeva h kulturnemu prispevku ne samo
Vogrskega, ampak tudi cele občine, skrbi za
podmladek Pihalnega orkestra Vogrsko in
otrokom skupaj z učitelji godbeniške šole
in dirigentom šolskega pihalnega orkestra
predaja glasbeno izročilo in pozitivno popotnico za prihodnost.

Boris Arčon
Boris Arčon se udejstvuje na različnih področjih družbenega življenja v domačem kraju
in v občini, v preteklih letih in desetletjih pa
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je zavzeto deloval zlasti na področju športa,
kulture ter v organih krajevne skupnosti in
občine. Že v mladosti je bil zapisan športu, saj je bil vaditelj, trener in organizator
telesne vzgoje in drugih športov, kasneje pa
je opravljal še naloge tajnika in predsednika
društva TVD Partizan Renče. Sodeloval je pri
pripravi in urejanju društvenih publikacij ter
pisal prispevke o športu in športnih dosežkih. Še najbliže so mu bile reka Vipava in
športne dejavnosti na njej. Bil je organizator
vaterpolo tekmovanj na reki Vipavi in skrbnik
opreme, potrebne za izvedbo teh tekmovanj
na improviziranem plavališču in igrišču pod
renškim starim mostom. Zelo pogreša čisto
Vipavo ter kopanje in športne dejavnosti v
njej. Po zaprtju stare telovadnice v Renčah je
sodeloval v gradbenem odboru za izgradnjo
novega objekta in s skupino članov društva
opravil veliko prostovoljnih delovnih ur ter
tako prispeval delček k uspešni dograditvi
nove telovadnice, ob tem pa je svoje
znanje in izkušnje uspešno uporabil tudi
pri organizaciji in urejanju vadbe v novih
prostorih.
Boris je v pobudah za nastanek nove občine
videl pomembno priložnost za nadaljnji

Pridružil se je tudi pobudnikom za ustanovitev Društva za kulturo, turizem in razvoj in
postal njegov podpredsednik. Aktivno sodeluje pri organizacijah prireditev, še posebej
pa se je angažiral pri izgradnji Gregorčičeve
(učne) poti med Renčami in Gradiščem
nad Prvačino. Skrbel je za kakovostno in
smotrno opremljanje Gregorčičeve poti z
informacijskimi tablami in bil tudi vsakoletni
vodja tradicionalnega pohoda po tej poti.
Boris je aktivno sodeloval pri poglobljeni
predstavitvi krožne pohodniške poti po naši
občini, ki zajema ogled kulturnih, zgodovinskih, naravnih in drugih zanimivosti,
o čemer priča tudi njegova opazna vloga
v pripravi obširne reportaže uredništva
časopisa Slovenske novice (januarja 2014) o
naših krajih.

Konjeniško društvo Soča
Konjeniško društvo Soča je bilo ustanovljeno
10. maja 1997 v okrepčevalnici pri Skalci ob
cesti za Kobarid s ciljem »s konjskih hrbtov
spoznavati in raziskovati našo prelepo deželo, sodelovati na prireditvah, tekmovati in
ohranjati običaje, šege in navade, povezane
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s konji«. Po ustanovitvi Občine Renče-Vogrsko so sedež društva iz Kobarida prenesli v
Renče.
Člani društva se lahko pohvalijo z veliko
opravljenega dela. Največ truda je bilo
vloženega leta 2004 ob vstopu Slovenije v
Evropsko unijo. Takrat so organizirali mednarodni konjeniški pohod od izvira do izliva
Soče v morje, poimenovan »Pohod ob reki
združitve«. Udeležilo se ga je 58 konjenikov
iz cele Slovenije, Italije in Hrvaške. Pohod
je trajal 6 dni. Ob tej priložnosti je bila
podpisana spominska plaketa občin ob Soči
v Sloveniji in Italiji. Pohod z manj udeleženci

in v krajši obliki so ponovili leta 2014 ob
deseti obletnici vstopa Slovenije v Evropsko
unijo in Pohoda ob reki združitve.
Društvo je v sodelovanju z občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica ter agencijama LAS in RRA Severne Primorske v letu
2009 uredilo, označilo in dalo v uporabo
Konjeniško pot. Otvoritve poti se je udeležilo 68 konjenikov iz Slovenije in Italije. Glavna
trasa poteka od Vogrskega preko Renč,
Opatjega sela do Nove vasi in je dolga 22,5
km; krožna pot pa iz Renč, preko Oševljeka,
Železnih vrat, Temnice, Vojščice do Nove
vasi v dolžini 25 km. Izdelan je bil zemljevid
poti z znamenitostmi ob njej. To pot uporabljajo tudi kolesarji in pohodniki.
Društvo je leta 2009 obudilo običaj jurjevanja. Vsako leto se na dan svetega Jurija
zberejo v Bukovici, kjer domači župnik
blagoslovi konjenike, kočijaže, ljubitelje
konj in kovače za srečo in zdravo leto. Vsak

udeleženec prejme spominsko medaljo,
blagoslovljeno vino in kruh. Od leta 2014
v mesecu marcu organizirajo družabno
dobrodelno srečanje na Vogrščku. Namen
srečanja je zbrati prostovoljne denarne
prispevke in jih podariti pomoči potrebnim.
Z zbranimi prispevki so tako obdarili dve
družini, Bolnišnico za invalidno mladino Stara Gora, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, usposabljanje Vipava in Rehabilitacijski
center Sonček iz Elerjev. Letos pa zbrana
sredstva namenjajo Društvu paraplegikov
Nova Gorica za brezplačne prevoze invalidov
in starejših v naši občini.

Renče-Vogrsko in nam podelili občinska
priznanja.

Ob ustanovitvi Civilne zaščite v Občini
Renče-Vogrsko so z ustanovitvijo konjeniškega oddelka postali člani Civilne zaščite. V
sestavi Civilne zaščite vsako leto sodelujejo
na Taboru preživetja v naravi, kjer učence
naše šole spoznavajo s konji in jim predstavljajo delo z njimi.

jemamo izzive, stopamo po novih poteh,
na katerih srečujemo krasne ljudi, z njimi
sodelujemo, ustvarjamo ... Z vztrajnostjo
in trdim delom se z leti še tako majhno,
morda v trenutku nepomembno dejanje
spremeni v nekaj velikega. Naša pot je nekaj posebnega tudi zato, ker na njej nismo
sami. Tu so naše družine, sorodniki, prijatelji. In ne nazadnje, ste na tej poti tudi vsi vi
in številni drugi ljudje, do katerih seže naše
delo. Hvala vam, ker nas podpirate in cenite to, kar počnemo. Priznanja sprejemamo
z veliko hvaležnostjo, pomenijo pa nam
tudi dodatno spodbudo za prihodnje delo.
Želim vam, da bi bil ta in še marsikateri
drug dan srečen dan. 

Zahvala nagrajencev
Spoštovani člani Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, svetnice
in svetniki Občine Renče-Vogrsko, župan
gospod Tarik Žigon, podžupan gospod Aleš
Furlan. Spoštovani in lepo pozdravljeni vsi
prisotni.
V imenu vseh prejemnikov letošnjih občinskih priznanj se vam zahvaljujem, ker ste
prepoznali pomen našega dela v Občini

»Vem, da danes bo srečen dan« je prva
pesem, ki sem jo danes slišala po radiu.
Kdo ve, zakaj ravno ta pesem in zakaj
ravno danes. Res je lepo, ko si srečen in zadovoljen, ko vidiš, da so tvoja številna dela
padla na rodovitna tla, obrodila bogate sadove in se dotaknila življenj številnih ljudi,
obogatila kraj, kjer živiš in deluješ. A sreča
se na nek način skriva tudi v vztrajanju, v
številnih padcih in ponovnih vzponih.
Vsak izmed nas se po svojih močeh trudi
ustvariti nekaj dobrega, koristnega. Spre-

Mateja Ščuka
Denis Čotar

Občina Renče -Vogrsko
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Škuljada ob dvorcu Vogrsko že 13. zapored in
podpisana listina o ustanovitvi Škuljaške
zveze Slovenije
V soboto, 13. aprila, je Športno
društvo Škulja Vogrsko organiziralo 13. Občinsko škuljado ob Dvorcu
Vogrsko z mednarodno udeležbo,
ki se točkuje tudi za ligo Pokal
Slovenije.
Igralo je 19 ekip v trojkah. Zmagala je
ekipa ŠD Škulja Vogrsko v sestavi: Oskar
Špacapan, Mladen Janeš in Boris Živec.
Na drugo mesto se je uvrstila tudi domača
ekipa iz Arčonov v sestavi Simon Kokelj,
Simon Chiaibaj in Simon Šuligoj, na tretje mesto pa ekipa iz Športnega društva
Škulja-Kagho Bilje. Igrale so trojke po
mednarodnih pravilih, ki so bila v začetku
letošnjega leta dogovorjena med Slovenijo, Hrvaško in Italijo.

Športna društva so si že dalj časa
prizadevala ustanoviti Škuljaško zvezo

Slovenije, ki bi postala član Olimpijskega
komiteja Slovenije. Ta dan so predsedniki
štirih škuljaških društev Slovenije na Dvorcu Vogrsko podpisali listino o ustanovitvi
te Škuljaške zveze Slovenije. V sklopu
tega je bil sprejet tudi statut Škuljaške
zveze Slovenije. Podpisniki listine so
bili predsednik ŠD Škulja Vogrsko Jožef
Hvalica, predsednik ŠD Škulja-Kagho iz Bilj
Darko Simčič, predsednik ŠD Škulja Log
Dragomer Robert Dominič in predsednik
ŠD Škulja Lajše Darko Lihteneker. Podpisu
je prisostvoval tudi predsednik Športne
zveze Nova Gorica in član IO OKS-ZŠZ
Miran Müllner. 
in
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ŠD Škulja

Jurjevanje v Bukovici
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Ob prazniku Občine, dnevu upora
proti okupatorju in svetem Juriju
smo člani Konjeniškega društva
SOČA ob Kulturnem domu v Bukovici organizirali 11. Jurjevanje.
Medse smo povabili konjenike,
kočijaže, ljubitelje konj in narave.
V soboto, 27. aprila, smo ob dnevu svetega
Jurija, ki je zavetnik konjenikov, kočijažev in
kovačev, v Bukovici organizirali Jurjevanje.
Vreme nam je sprva nagajalo, saj je bil za
soboto napovedan dež, a smo se zbudili v
sončnem jutru. Pripravili smo konjičke in
kočije in se ob 11. uri zbrali v parku ob Kulturnem domu. Člani Kulturno-turističnega
in športnega društva Bukovica-Volčja Draga
so nas postregli z različnimi frtaljami, ki so jih
spekli sami, in pijačo, za glasbo je poskrbela
Brigita s harmoniko, obiskovalci so se lahko
popeljali s kočijo in zajahali konjičke.
Že pred tem, 31. marca, smo se Člani KD
SOČA zbrali ob jezeru Vogršček na družabnem dobrodelnem srečanju. Pokrepčali
smo se in zbirali prostovoljne prispevke
ter se dogovorili, da jih podarimo Društvu
paraplegikov Severne Primorske za namene
prevoza invalidov in starejših občanov naše

Občine. Na dan Jurjevanja smo ob dvanajstih
medse povabili predsednika Društva paraplegikov Severne Primorske Mateja Grudna
in mu izročili zbrana sredstva. Zahvalil se je
in obljubil, da bodo sredstva porabljena po
dogovoru. Pozdravil nas je župan Občine
Renče-Vogrsko Tarik Žigon in nam zaželel
uspešno delo. Zahvalili smo se mu za podelitev izredne nagrade Občine Renče-Vogrsko in
mu podarili konjeniško kravato.

Župnik Vojc Žakelj je opravil obred blagoslova kruha za konje, vina in spominskih medalj
za konjenike in kočijaže ter prosil svetega
Jurija za zdravje in srečo vseh prisotnih. Ob
dobrem kosilu smo nadaljevali z druženjem
in si zaželeli, da se čez leto srečamo na 12.
Jurjevanju. 
Srečko Špacapan
Denis Čotar

Otroci vrtca Renče in Bukovica razstavljajo …
Tudi letos so se otroci Vrtca Renče
in Vrtca Bukovica predstavili s
svojimi likovnimi izdelki. Letošnja
razstava je v znamenju čebel. Otroci so v tem šolskem letu spoznavali
življenje čebel in delo čebelarja,
tako je nastalo mnogo izdelkov, kot
so čebele, panji, čebelnjaki, panjske končnice …

LJ
VA B

Na razstavi so razstavljeni tudi izdelki,
ki so jih izdelali otroci v okviru projekta
»Turistična vzgoja v vrtcu«. Otroci so spoznavali Renče in Bukovico, njune naravne,
kulturne in zgodovinske značilnosti. Opazovali so zgradbe v kraju, živali v bližnji naravi, v vrtcu so jih obiskali krajani, ki so jim
predstavili obrt, značilno za kraj. Otroci so
izdelali različne spominke, ki predstavljajo
značilnosti Renč in Bukovice.
Razstavo, ki so jo s pesmijo odprli kar
otroci sami, si lahko v prostorih Občine

Renče-Vogrsko ogledate do 31. maja.
Vabljeni. 

Irena Jerovšek
Arhiv OŠ Renče
Občina Renče -Vogrsko
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Začetek slovesa, kresovanje 2019
in nova ekipa
Ekipa šestih fantov Društva Mladi
Renče-Vogrsko, ki je pred petimi
leti začela pisati zgodbo, ki jo zagotovo pozna vsak naš občan, pa tudi
med prebivalci celotne Goriške bi
težko našli koga, ki je ne pozna, se
v letošnji sezoni poslavlja. Z ustvarjanjem Lakeness zgodbe niso pridobili le delovnih izkušenj, pohval,
čestitk, ampak tudi mnogo novih
poznanstev, tesnih prijateljstev in
vseživljenjskih sodelovanj. Šest let
dela, šest let odrekanj, žuljev, potu,
smeha in jeze, veselja in razočaranj
pa počasi prehaja h koncu. Fantje
pravijo, da je čas za nove zgodbe,
po tihem pa priznajo, da je v odraslo življenje težko vplesti tako velik
projekt, kot je Lakeness. Čeprav
se zaključuje zgodba teh šestih
fantov, Andraža, Alana, Deana,
Gregorja, Sama in Tomaža, se bo
zgodba Lakenessa peljala naprej
z mlado zagnano ekipo. A o njej
več kasneje, ostanimo še malce pri
poznani ekipi.
Ta ekipa je s pomočjo prostovoljcev, drugih članov društva, sponzorjev, donatorjev, Občine Renče-Vogrsko in vseh ostalih,
ki so kakorkoli ponudili roko pomoči, leta
2014 prvič stopila na tla zdajšnjega zelo

priljubljenega zbirališča vseh generacij.
Kot vemo, je iz zaraščenega pozabljenega kraja ustvarila nov začetek. Od tega
malega začetka je vztrajno plezala naprej
do lanskega poletja, ko je avgusta organizirala štiridnevni mednarodni glasbeni
in športni Lakeness Festival. Z njim je bilo
njihovo ime in ime občine popeljano v
Evropo. Njihovo zagnanost smo zagotovo
čutili vsi in lahko se jim zahvalimo, da smo
se vsaj tiste štiri dni počutil, kot da bi luč
sijala le na našo občino. Ker pa življenje
pelje svojo pot po neznanih stezah, vse
ni vedno tako, kot bi želeli. In tako so se
fantje letos enotno strinjali, da je čas, da
predajo štafeto naprej. To ne pomeni,
da je zagotovo konec Lakeness Festivala,
modra ta trenutno le počiva.

Za konec pa stara ekipa pripravlja še veliko slovo. To se je začelo 30. aprila, ko so
v popoldanskih urah s pomočjo Kulturnega-turističnega in športnega društva
Bukovica-Volčja Draga pripravili ustvarjalo srečanje generacij, zvečer pa veliko
zabavo z Zablujeno generacijo, Odpravo
zelenega zmaja in DJ Jankom. Poslovilna
zabava, če ji lahko tako rečemo, bo sledila
avgusta, na dan, ko je lani potekal vrhunec festivala, in na dan, ki je pred tem
slišal na ime Rock šok. Zanjo pripravljajo
zaključek, ki se bo nostalgično spominjal
preteklih let, obenem pa še zadnjič zatresel tla Volčje Drage in tej ekipi od srca
pomahal v slovo.
Preostalo poletje bo namenjeno predstavitvi nove ekipe v sestavi predsednika
Domna Gregoriča, Gaje Komel, Matjaža
Bratuška, Marka Maraža in Marka Bizjaka. Fantje in dekle so že zagnano poprijeli
za delo in začeli z uresničevanjem svojih
novih svežih idej. Zagotovo bodo Lakenessu pustili njegovo prepoznavno noto,
bodo pa vanj vložili tudi svoj dotik. Ohranili bodo najbolj prepoznavne dogodke,
ki so bili v vseh letih med obiskovalci zelo
priljubljeni. Tako na Lakenessu ostajajo
otroške delavnice, kulinarični večeri in
seveda različne glasbene poslastice. Kaj
točno pripravljajo, je za enkrat še skrivnost, a obljubljajo, da boste že kmalu
izvedeli, s čim vas bodo to poletje zabavali
na Lakenessu. Se vidimo. 
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
Katrin Žnidarčič
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Igrica Cepecepetavček
Otroci 1.a razreda OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče so že
globoko zakorakali v šolsko delo.
Naučili so se že šteti do 20, spoznali skoraj že vse velike tiskane
črke, »raziskali« naravo ...
V mesecu aprilu so se z igrico Cepecepetavček predstavili otrokom iz Vrtca Renče,
učencem prve in druge triade ter staršem. Aktivno so sodelovali pri nastanku
igrice, pripravi kulis, kostumov in plesne
koreografije. Spremenili so se v prave
male igralce in plesalce. 
učiteljice 1. a razreda
Mateja Ščuka

Dnevi astronomije
Od 11. do 25. marca so na OŠ
Ivana Roba Šempeter pri Gorici
potekali 4. dnevi astronomije, ki
jih je pripravil Prirodoslovni muzej
Slovenije v sodelovanju z DMFA
Slovenije in OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
Odprtja razstave Sto let pod skupnim
nebom in vesele šole eksperimentov se je
udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
V okviru dnevov astronomije so študentke
Pedagoške fakultete Ljubljana z učenci
prve triade Podružnične šole Vogrsko
izpeljale delavnice. Izdelali so planete našega osončja, jih poimenovali in postavili

tako, kot krožijo okrog Sonca.
Vsi učenci Podružnične osnovne šole
Vogrsko pa smo si v petek, 14. marca, na
matični šoli v Šempetru ogledali razstavo,
na kateri smo spoznali veliko zanimivih
stvari o vesolju in njegovem proučevanju.
Ogledali smo si tudi meteorite, ki so padli
na Zemljo; med njimi je bilo največ našega zanimanja namenjenega meteoritu
Jesenice, ki je pred desetimi leti padel na
Mežaklo. Po ogledu razstave smo obiskali
še planetarij. Doživetje je bilo zanimivo in
vznemirljivo, čeprav se je nekaterim malo
zavrtelo, ko smo ga zapustili.
Po vrnitvi na Vogrsko smo učenci, starši
in učiteljice skupaj ustvarjali. Učenci
prvega in drugega razreda so staršem

pripravili kratek kulturni program, skupaj
pa so v vesolje postavili znane planete,
tja gor so poslali rakete in druga vesoljska plovila, pričarali so še nove zvezde.
Učenci tretjega razreda in njihovi starši
so izdelali raketo, s katero se v domišljiji
vsak lahko spremeni v pravega astronavta
in odpotuje vesoljskim dogodivščinam
naproti. Četrtošolci in petošolci pa smo
ostali nekoliko bolj pri tleh; četrtošolci so
s starši izdelali lesene škatlice – mogoče
bodo vanje shranili kakšen meteorit ali
zvezdico, ki se bo utrnila … Petošolci so
izdelali papirnate zmaje. Z njimi se bodo
podali visoko pod oblake in opazovali, kaj
se »tam zgoraj« dogaja … 
Rut Jarc
Arhiv POŠ Vogrsko
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Zahvala za preventivno ozaveščanje staršev
in otrok o nevarnostih spleta
V četrtek, 4. aprila, smo imeli
starši učencev in učenk OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
(OŠ Renče) to srečo, da smo lahko
prisluhnili izjemnemu predavanju
»Nevarnosti spleta, družbenega
omrežja in digitalnih naprav«. Z
razraščajočimi in alarmantnimi
težavami, ki nam jih povzroča ta
neskončna »črna luknja«, okrog
katere omahljivo postopajo naši
otroci (in tudi mi sami), sta nas vživeto, odlično in zelo učinkovito razsvetlila kriminalistična inšpektorja
Simon Rosič in Matjaž Hladnik iz
Sektorja kriminalistične policije
na Policijski upravi Nova Gorica.

težko ujameš in od nje le
z veliko mero spretnosti
iztisneš pozornost in
koncentracijo, si predavatelj zasluži prav posebno
pohvalo, saj so bili otroci
ves čas pozorni in konkretno vpeti v interaktivno
predavanje pred njimi.
Sodelovali so, se odprli,
poslušali, se zgrozili nad
dejstvi in priznali, da ima
marsikdo med njimi težavo. Zaradi spretnosti popolne asimilacije z mladimi ter pristnega in spontanega približevanja
njihovemu svetu, a hkrati z odlično vzpostavljeno avtoriteto, ki seva verodostojnost, je
predavatelju Simonu Rosiču uspela izjemno
pomembna magija: o zelo resnih zadevah je
v humornem tonu prišel otrokom do živega.
Na pasti in nevarnosti spleta je opozoril v
Večina staršev je predavanje o isti temi donjihovem jeziku ter s konkretno podkovaživela že dan prej in to s strani svojih lastnih nostjo o njihovih »forah« ustvaril zaupanja
otrok, ki so že dan pred starši poslušali isto,
vredno in zmagovito vzdušje. Otroci so bili
a njim prilagojeno predavanje. Ker vemo,
spodbujeni, da so sami pri sebi razmislili
da so otroci zelo zahtevna publika, ki jo
o svojih dejanjih in tisočerih priložnostih
za nepopravljive napake, ki se
GODBENIŠKA ŠOLA
pojavljajo na spletu.
Besede staršev, ki
VOGRSKO VABI K VPISU
so itak »neumne«
in »kr neki«, so
KOGA? Otroke stare nad 7 let.
tako končno dobile
ZAKAJ? Da bi se naučili igrati kakšen instrument in
spoznali čudoviti svet glasbe. Skupaj se bomo družili
odvetnika – pretudi na glasbenem vikendu, različnih delavnicah,
davatelj je uspel
pripravljali interne nastope in koncerte ter se udeležili
doseči mladostniško
različnih tekmovanj.
zaupanje in s tem
KJE POTEKA POUK? V Zadružnem domu na
ključ do njihovega
Vogrskem.
strogo varovanega
KDAJ JE VPIS? Od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019.
in zaprtega sveta.
KAKO SE VPIŠETE? Preko prijavnice na spletni strani
Godbeniške šole Vogrsko.
In za to smo starši
SPLETNA STRAN IN INFORMACIJE:
izjemno hvaležni.
 http://www.godbeniskasolavogrsko.si/
Veste, koliko otrok
se bo zdaj morda
Pihalni orkester Vogrsko
ognilo pasti? Ali pa
Godbeniška Šola Vogrsko
I
N
internet uporaE
LJ
VA B
bljalo z nekaj več
premisleka in manj
brezglavo? To šteje
ogromno. Poleg
tega starši večinoma ne uspemo
slediti digitalnemu
svetu svojih otrok,
tako da je predavanje tudi nam postavilo pomembno
ogledalo: ne samo
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da učinkovito predstavi svet naših otrok in
nevarnosti, ki jim pretijo, ampak postavi
ogledalo tudi nam samim. Tudi mi namreč
včasih izgubljamo kompas in pozornost.
Konec koncev, otrokom ne pustimo plezati
na drevo, brez skrbi pa jih prepuščamo svetu neznancev, ki lahko ure preživijo z njimi
preko spletnih omrežij? Srhljivo.
In ker je digitalni svet vse bolj večdimenzionalen in vse težje obvladljiv, je prav, da
pridejo takšna predavanja v prav vsako šolo,
saj nas brez dobre preventive čaka temna
prihodnost. Pričakujemo lahko, da bodo
generacije, ki so sedaj na poti v odraslost,
pohabljene zaradi teh malih ekranov, ki
jemljejo pozornost in jim pogled namesto v
svet usmerjajo v tla. Prepričani smo lahko,
da je nekemičnih odvisnosti več, kot jih je
uradno evidentiranih, in da ni edina slaba
posledica razpuščene rabe spleta in digitalnih naprav odvisnost, ampak tudi apatičnost in nezainteresiranost bodočih ljudi, ki
bodo krojili našo družbo. Na mladih svet
stoji, kajne? Ampak le, če jih bomo skupaj
uspeli obdržati s pogledom naprej. V svet.
Iskreno se zahvaljujemo OŠ Renče, Policijski
upravi Nova Gorica in izjemnima predavateljema za vas trud in skrb, da se o teh
nevarnostih govori. In to z res izjemnim pristopom. Hvala, da našim otrokom omogočate direkten vpogled v ta nevaren svet in
jih ozaveščate o nevarnostih, ki jim pretijo.
Upajmo, da bosta ta program in z njim
čudovito poslanstvo postala reden program
otrok in mladih, ki si zaslužijo varno, ustvarjalno in družabno prihodnost. Naj bo torej
splet pasti vedno razpleten.

Še veliko varnosti in razuma v družbi želimo starši OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče.

šp o r t

Spomladansko dogajanje Kotalkarskega
kluba Renče
Pustovanje 2019
Člani Kotalkarskega kluba Renče so se z
veseljem odzvali povabilu organizatorjev
pustovanja v Šempetru in Sovodnjah.
Pustovanja so se udeležili z masko »Alice
v čudežni deželi«, ki je bila vsebina
novoletne revije prejšnjega decembra. V
povorkah so poleg otrok sodelovali tudi
njihovi starši, tako da je bila skupina res
množična. Tudi vreme je bilo pustu naklonjeno, zato so se imeli zares lepo.

Športnik Goriške 2018
Na slovesni podelitvi priznanj športnikom,
športnicam in ekipam za leto 2018 so
sodelovali tudi člani Kotalkarskega kluba
Renče. Priznanja so dobile: bronasto
medaljo Lia Dobrila in Urška Furlani, srebrno medaljo Ivana Štrukelj in bronasto
plaketo Jessica Marka.

Tekmovanji v obveznih likih
in Pokal račk
V Renčah sta se 16. in 17. marca odvijali
dve tekmovanji, in sicer v obveznih likih in
Pokal račk. Tekmovanje v obveznih likih je
kot navadno potekalo v soboto v Renčah,
udeležili so se ga kotalkarji iz sedmih slovenskih klubov. Izmed renških tekmovalk
sta sodelovali Hana Berginc, ki je v svoji
kategoriji zmagala, in Evelin Breznik Falk,
ki je bila druga.
V nedeljo so na Pokalu račk, na katerem

je sodelovalo preko 100 tekmovalcev iz
11 klubov iz Slovenije in Italije, tekmovali
tudi že najmlajši tekmovalci. Med najmlajšimi dečki se je najbolje odrezal David
Fabjan, med deklicami pa Ela Kavčič.
Druga je bila Julia Leban, ostale renške
kotalkarice pa so se uvrstile na sledeča
mesta: na četrto Tara Vončina, na sedmo
Ajda Fabjan, na deveto pa Tija Žerjal. V
kategoriji prvi koraki B je bila med domačimi deklicami na 2. mestu Lana Žerjal,
četrta Klara Pelicon, peta Anea Zorn in
šesta Nina Gruden. Med začetnicami je
bila najboljša Klara Uršič, četrta je bila
Sofija Iussa Kumer. Med cicibankami letnik 2010 je zmagala Luna Padovan, med
letniki 2011 je bila druga Taja Bratuž. V
kategoriji mlajših dečkov letnik 2009 je 1.
mesto osvojil Tim Berginc, med deklicami
je bila osma Kaja Bizjak, med mlajšimi

deklicami letnik 2008 je bila prva Tina
Uršič, druga Maja Corsi, Zala Koglot pa
je bila šesta. V kategoriji D 1 se je na 10.
mesto uvrstila Lana Kikelj, v kategoriji D 2 pa je bila Melani Seljak peta,
Maša Bizjak šesta, Meta Maraž sedma,
Sara Jerkovič osma, Nina Iussa Kumer
deveta, Aša Bunmi Bagon deseta, Neja
Winkler enajsta in Ela Prostran trinajsta.
V kategoriji E 1 je bila Mia Krušec šesta,
med starejšimi deklicami letnik 2007
je 2. mesto osvojila Mija Erzetič, tretje
Ajda Pahor in sedmo Evelin Breznik Falk.
Med starejšimi deklicami letnik 2006 je
Eni Zorn zasedla 3. mesto, Hana Berginc
pa četrto.

Pokal Slovenije 2018
Med mlajšimi kategorijami kotalkarjev se
njihovi rezultati na posameznih tekmah
točkujejo in seštevajo. Zbirni rezultati se
vodijo v tako imenovanem Pokalu Slovenije za vsako posamezno leto.
V letu 2018 so se tekmovalci Kotalkarskega društva Renče uvrščali na odlična
mesta. Med začetniki je bila na 6. mestu
Taja Bratuž. Med cicibani je bil na 1.
mestu Tim Berginc, med cicibankami pa
je zmagala Kaja Bizjak, peta je bila Manca Osojnik Kerševan, deveta pa Luna
Padovan. V kategoriji D 1 je bila četrta
Melani Seljak, Žanet Skomina je bila v
kategoriji E 1 peta. Pri mlajših deklicah je
bila najboljša Mija Erzetič, druga je bila
Maja Corsi, peta Ajda Pahor, šesta Mija
Primožič, deseta Erin Gorjanc, enajsta
Občina Renče -Vogrsko
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Skomina. V kategoriji mlajših mladink je
zmagala Lia Dobrila, med starejšimi mladinkami pa Ivana Štrukelj.
Domači klub se je najbolje izkazal, saj je
osvojil kar 18 odličij. Tekmovanje je spremljala še ena novost, in sicer so bili kratki
programi prvič v Sloveniji ocenjevani po
novem sistemu, ki se imenuje Rollart.
Gre za nov sistem ocenjevanja, ki sta ga
evropska in svetovna kotalkarska zveza že
začeli uporabljati. Ocenjevanje je na ta
način bolj pregledno in bolj objektivno.
Nekateri trenerji so se že izobraževali v
tujini, sedaj pa potekajo v Renčah izobraževanja še za ostale ter za sodnike in
pomočnike sodnikov.

Maša Bizjak, trinajsta Tina Uršič in štirinajsta Zala Koglot. Med starejšimi dečki
je bil prvi Adam Nicolas Cozzes, drugi pa
Alex Vižin, med starejšimi deklicami je
zmagala Hana Berginc, tretja je bila Eni
Zorn.

Pokal Renč – Memorial
Danila Stepančiča
Prvi vikend v aprilu je v Renčah potekal
27. Mednarodni pokal Renč in 2. Memorial Danila Stepančiča. Predsednica kluba
Nela Pregelj je v nagovoru poudarila, koliko truda in energije je Danilo Stepančič
vložil v kotalkanje in predvsem, kako ga
je vedno veselilo, kadar se je tekmovanj
udeležilo veliko število kotalkarjev, prav
tako je bilo tudi tokrat.
V soboto so potekala tekmovanja za
mlajše kategorije. V kategoriji prvi koraki
dečki A je zmagal David Fabjan, med
deklicami je bila četrta Ela Kavčič, njej pa
so iz renškega kluba sledile Julija Leban,
Maša Adamlje, Ajda Fabjan, Tia Žerjal,
Aria Zorn. Med prvimi koraki B je na drugi
stopnički stala Lana Žerjal, tretja je bila
Nina Gruden, peta Anea Zorn in šesta
Klara Pelicon. Med začetnicami je zmagala Klara Uršič, tretja je bila Sofia Iussa
Kumer. V kategoriji D 1 je bila deveta
Lana Kikelj, v kategoriji D 2 pa je zmagala
Maša Bizjak, ostale renške kotalkarice, ki
so ji sledile, so bile Melani Seljak, Neja
Winkler, Polona Vižin, Aša Bunmi Bagon,
Nina Iussa Kumer, Ela Prostan, Meta
Maraž, Sara Jerkovič. V kategoriji E 1 je 2.
mesto osvojila Mia Krušec. Med cicibankami je zmagala Luna Padovan, peta je
bila Alenka Fajdiga in šesta Taja Bratuž.
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V kategoriji mlajših deklic je zmagala Tina
Uršič, druga je bila Maja Corsi, tretja Zala
Koglot.
Od kategorij starejših deklic in dečkov
naprej so tekmovali v kratkih in dolgih
programih. Najprej so tekmovali v kratkih
programih in med starejšimi deklicami je
zmagala Mia Erzetič, druga je bila Ajda
Pahor, tretja Eni Pahor, četrta Hana Berginc, peta Evelin Breznik Falk, šesta Mija
Primožič in sedma Erin Gorjanc. Med
kadeti je 1. mesto osvojil Adam Cozzes.
Med mlajšimi mladinkami je bila prva Lia
Dobrila. Med mladinkami je 2. mesto
osvojila Ivana Štrukelj, tretje pa Urška
Furlani. V dolgih programih je v kategoriji
starejših deklic zmagala Eni Zorn, druga
je bila Ajda Pahor in tretja Mija Erzetič.
Četrto mesto je osvojila Hana Berginc,
peto Erin Gorjanc in sedmo Mija Primožič.
Med kadetinjami je bila najboljša Žanet

Ker je tekmovanje Memorial Danila Stepančiča, so na podelitvi sodelovale tudi
Danilova žena Anka ter hčerki Vlasta in
Veronika. Po končani podelitvi za najmlajše kategorije se je delegacija odpravila na
pokopališče, kjer se je Danilu poklonila s
šopkom cvetja. 
Majda Rusjan
Arhiv KK Renče

Opravičilo
V zadnji številki Občinskega lista se je v
članek o kotalkarski reviji prikradla neljuba napaka. Navedeni so bili tekmovalci, ki
so prejeli priznanja za uspešno udeležbo
na mednarodnih tekmovanjih kot člani
državne reprezentance v letu 2018, med
katerimi je bila pomotoma izpuščena
Ajda Pahor. Ajda je prejela malo plaketo,
ker je na Pokalu Interland na Nizozemskem osvojila 1. mesto.
Za napako se iskreno opravičujemo.
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Mednarodna tekma v skokih na veliki prožni
ponjavi – trampolinu: Old Bridge Trampoline Cup
V soboto, 9. marca, smo v telovadnici v Renčah izpeljali prvo mednarodno tekmo v skokih na trampolinu.
To je bila prva tekma v Sloveniji, ki
je potekala po FIG pravilniku. Glede
poimenovanja tekme smo imeli
nekaj težav, na koncu pa smo jo poimenovali po starem renškem mostu:
Old Bridge Trampoline Cup.

Tekme so se udeležili tekmovalci iz Slovenije, Italije in Madžarske. Avstrijci so
zaradi bolezni trenerja žal tik pred zdajci
odpovedali udeležbo. Iz ŠD Partizan
Renče so se tekme udeležili Vita Slejko,
Matic Bremec, Enej Lango, Jure Rupar,
Aleks Hvala, Patrik Nemec, Petra Arčon in Žan Zorn. Večina naših tekmovalcev se je prebila tudi v finale, kjer je
Žan Zorn v kategoriji 17–21 let dosegel
1. mesto, Petra Arčon (15–16 let) prav

tako 1. mesto, Vita Slejko (11–12 let) 2.
mesto in Patrik Nemec (13–14 let) 3.
mesto. Matic Bremec (11–12 let) je v
finalu zasedel 4. mesto, prav tako je bil
v finalni seriji četrti Aleks Hvala (13–14
let). Čestitke vsem tekmovalcem in
trenerju. 
Igor Ferjančič
Maja Cotič

Državno prvenstvo VPP Murska Sobota
V soboto, 13. aprila, se je kar 40
tekmovalcev iz Športnega društva
Partizan Renče udeležilo državnega prvenstva v skokih na veliki prožni ponjavi, ki je tokrat potekalo v
Murski Soboti. Skupaj je na tekmi v
organizaciji Društva za športno rekreacijo Murska Sobota nastopilo
241 tekmovalcev iz 10 slovenskih
klubov. Zaradi večje oddaljenosti
in čim boljše pripravljenosti naših
tekmovalcev se je večji del tekmovalcev na tekmo odpravil že v peObčina Renče -Vogrsko
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tek, kjer so v večernih urah opravili
še zadnji trening in se privadili na
tamkajšnje orodje in telovadnico.
Odlična pripravljenost in velika podpora
tako s strani številnih staršev na tribunah
kot trenerjev in sotekmovalcev sta botrovali izjemnim rezultatom, ki so jih dosegli
naši tekmovalci.
Ekipno imamo kar štiri državne prvake
med cicibani, starejšimi dečki, mladinci in
mladinkami, bronaste cicibanke in mlajše
dečke, medtem ko je posamično naslov
državnega prvaka med cicibani osvojil Rok
Vidič, med mlajšimi dečki Matic Bremec,
med starejšimi dečki Patrik Nemec, med
mladinci Matjaž Cotič in mladinkami
Petra Arčon, srebrno medaljo pri starejših
dečkih je osvojil Enej Lango, bronasto v
isti skupini pa Jure Rupar. Za ta izjemni
dosežek na državnem prvenstvu gre iskrena pohvala vsem tekmovalcem, trenerjem
in seveda tudi staršem. 
in

Jože Rupar

Odprto prvenstvo Renč v skokih z male
prožne ponjave
V soboto, 23. marca, je v Renčah
potekalo 24. odprto prvenstvo Renč
v skokih z male prožne ponjave, ki
je veljalo tudi kot prva tekma slovenskega pokala v tej gimnastični
disciplini. Da gre za velik športni dogodek, je bilo mogoče zaznati po vrvežu v središču kraja vse od jutranjih
ur. Prvenstva se je namreč udeležilo
460 tekmovalcev iz 15 klubov. Prvenstvu sta mednarodno noto dodala
dva kluba iz sosednje Hrvaške, ki sta
v Renčah nastopila prvič.
V različnih starostnih kategorijah od predšolskih začetnikov do članov je barve Športnega društva Partizan Renče zastopalo kar
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87 tekmovalcev. Konkurenca je bila tudi
tokrat močna. Glede na možnosti, ki jih imajo naši tekmovalci v primerjavi s konkurenti
iz večjih mest, smo lahko v Renčah resnično
ponosni na dosežke svojih tekmovalcev, saj
so v večini kategorij osvojili odličja.
Letošnja generacija cicibanov (Rok Vidič,
Jaša Žižmond, Jan Terčič, Jan Bombek,
Lan Juretič, Taj Šinigoj) in cicibank (Lana
Saksida, Slavica Panić, Manca Arčon, Nicol
Malović, Lija Špacapan, Nalia Žigon) je
precej obetavna. Prepričan sem, da bomo
o njihovih uspehih še veliko pisali. Oboji so
stali na odru za zmagovalce, tokrat na tretji
stopnički. Bronaste kolajne so se veselili tudi
mlajši dečki (Matic Bremec, Kevin Baša,
Kristjan Ferjančič, Mark Martinuč, Jakob
Klede, Matic Jelen).
V starejših kategorijah so tekmovalci iz ŠD
Partizan Renče naravnost blesteli. Starejši
dečki (Jure Rupar, Enej Lango, Ahac Pavlica, Patrik Nemec, Domen Skomina, Jan Šuligoj) so visoko dvignili najžlahtnejši pokal.
V mladinski konkurenci smo Renčani bili
absolutni prvaki, saj sta tako ženska ekipa
(Petra Arčon, Lea Terčon, Hana Lukežič,
Veronika Žvanut, Ela Kožlin) kot moška
(Matjaž Cotič, Peter Saksida, Nace Pavlica,
Jani Slejko, Žiga Petarin, Anže Arčon)

osvojili 1. mesto. Ponosni smo tudi na ekipo
naših članov (Žan Zorn, Blaž Petarin, Jan
Ferjančič, Aljaž Ferjančič, Tim Mozetič), ki
so si nadeli srebrna odličja.Posamično sta
se najbolje uvrstila Enej Lango v kategoriji
starejših dečkov in Žan Zorn med člani. Oba
sta zasedla 2. mesto. Matjaž Cotič je med
mladinci osvojil bron.
Za popestritev tekmovanja so tokrat poskrbeli fantje iz akrobatske skupine Dunking
Devils iz Ljubljane. Svetovni prvaki v akro-

batskem zabijanju so s svojo točko navdušili
občinstvo. Veselimo se že obiska njihovega
spektakla v Ljubljani v mesecu maju.
Ta tekma velja za eno največjih športnih prireditev v naši občini. Kotalkarskemu klubu
Renče se zahvaljujemo, ker je omogočil organizacijo prvenstva v dvorani kotalkališča.
Zelo dobrodošla so bila tudi dodatna parkirna mesta na novem parkirišču ob šoli. 
in

Edvin Ušaj

Uspešen začetek tekmovalne sezone
saj jih v maju čaka še državno prvenstvo
Mažoretna in twirling skupina Prvačina, katere članici sta tudi Nika mažoretne discipline, v juniju pa mednarodno tekmovanje v twirlingu v SamoborBajec in Anteja Rovtar iz Bukovice,
se je v aprilu udeležila dveh tekmovanj.

ju na Hrvaškem. 
in

Arhiv Twirling skupine Prvačina

V začetku aprila so se dekleta, ki trenirajo pod vodstvom Neže Grajžl Velušček,
Nine Godnič in Tjaše Pišot, udeležila 2.
Mednarodnega tekmovanja mažoretk in
twirlinga v Kočevju, iz katerega se je team
junior, katerega članici sta tudi Anteja in
Nika, vrnil z zlatim odličjem.
V soboto in nedeljo, 13. in 14. aprila, pa
je v Kranju potekalo 19. Odprto državno
prvenstvo Mažoretne in twirling zveze
Slovenije, finale twirlinga. Nika Bajec
in Anteja Rovtar sta prvič tekmovali na
višjem nivoju v kategoriji artistic par B
junior, kjer sta dosegli 6. mesto, prav tako
pa sta bili članici teama junior nižji nivo, ki
je zasedel 4. mesto.
Tekmovalne sezone pa še zdaleč ni konec,

Nika Bajec 3. z leve, Anteja Rovtar pa 5.
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Ozrenj – Spominjamo se 20. maja 1944. leta
Ozrenj je zaselek v Renčah z dokaj
zanimivo zgodovino. Leži v kotlinici, do katere vodi pot ob potoku,
in je bil naseljen že v rimskih časih,
mogoče pa tudi prej, saj je s skrito
lego omogočal varnejše bivanje.
Po Vipavski dolini je potekala glavna cesta od Ogleja proti Emoni,
zato je bila v celoti gosto naseljena. O takratnih prebivalcih Ozrenja
priča globoko v zemlji najdeni rimski kovanec iz leta 15 pred našim
štetjem. Našli so ga pri izkopu ob
obnavljanju hiše Mozetičevih.
Med urbarji iz srednjega veka so pomembni zlasti urbarji družine Hofer, ki
je gospodovala v Renčah od 1464 do
1580. V njih je naveden Ozrenj kot eden
številnih renških zaselkov, ki ima poseben
status, saj ima edini svojega župana. Leta
1507 je to bil Vid Sluga. Kraj je imel pokopališče in prav gotovo tudi cerkev. Kasneje, za časa baronov in grofov Strassoldo, ki
so v Renčah gospodovali od leta 1645 do
konca 19. stoletja, je najbolj napredoval
zaselek ob njihovem gradu (sedaj Trg) in
tako postal center Renč.
Ozrenj je bil med prvo svetovno vojno
popolnoma porušen, saj leži prav na
frontni črti, ki je potekala po 7. soški bitki
med Velikim vrhom in Fajtovim hribom.
Velikega vrha niso Italijani nikdar osvojili
in leta 1945 so mladinke in mladinci s kamnitim napisom TITO pokazali svetu svojo
narodno pripadnost in željo po priključitvi
Primorske Jugoslaviji. Zato ga ohranjamo
predvsem kot spomin na aktivnosti prebivalstva pred in med mirovno konferenco
v Parizu (1946/47), kjer so sprejemali

odločitve o novih
mejah v Evropi.

Tragedija 20.
maja 1944
Med NOB so bile
v Ozrenju kot
varnejši lokaciji in
zaradi zanesljivih
ljudi stalno nameščene tudi manjše
partizanske enote.
Zato je bil kraj tarča
obveščevalne aktivnosti sovražnikov in
20. maja 1944 so Nemci iznenada napadli
tamkajšnjo italijansko-slovensko karavlo.
Napad je bil očitno del širše akcije obračunavanja okupatorja z NOB in je terjal več
tragičnih žrtev.
Letos bomo 19. maja počastili spomin na
to največjo tragedijo v Renčah med drugo
svetovno vojno.
Na pomlad 1944 so za potrebe partizanskega gibanja v hiši družine Mozetič v
Ozrenju gradili bunker. Nacisti so najprej
vdrli v njihovo domačijo, umorili očeta,
mater in hčerko in zažgali hišo z njihovimi
trupli. Nato so gorele še druge hiše in
gospodarska poslopja. Borci partizanske
karavle so se srdito branili, vendar so
štirje kmalu omahnili pod streli, dva pa so
ujeli. Ubiti so bili trije italijanski borci in
partizan Zvonimir Saksida iz sosednjega
Gradišča. Dva ujeta partizana so odpeljali v središče Renč, kamor so nasilno
privedli množico domačinov. Grozovito
so ju mučili in najbolj upornega, Maria
Agostinellija iz Sicilije, obesili. A to še ni

bil konec zločinskega početja. Pri Martinučih so zverinsko umorili aktivista OF in
spoštovanega krajana Viktorja Preglja,
nato pa so po domovih nasilno aretirali
trideset deklet in pet moških, jih naložili
na kamione in odpeljali najprej v zapore v
Gorico, od tam pa v koncentracijska taborišča v Nemčijo. Ustrahovalne napade so
nadaljevali že 30. maja s požigom zaselka
Venišče in nato središča Renč 26. avgusta
istega leta. Napadi, ropanja, požigi, zapiranja, mučenja in pobijanja so se nadaljevali še vse do konca vojne, tudi po večkrat
v istem mesecu.
S krutimi akcijami je sovražnik hotel prestrašiti in osiromašiti domačine, ki pa so
kljub terorju in žrtvam še naprej oskrbovali in po potrebi tudi varovali svojo vojsko, ki je s pogumnimi akcijami pomembno prispevala k uspešnemu koncu druge
svetovne vojne in od zaveznikov prejela
mnogo priznanj in javnih zahval. 
in

Miran Pahor

LETOS MINEVA
PETINSEDEMDESET LET

LJ
VA B

ENI

OD TRAGEDIJE V OZRENJU
UDELEŽIMO SE
SPOMINSKE SVEČANOSTI
V NEDELJO, 19. MAJA 2019, OB 11. URI.
Slavnostni govornik:
predsednik Vlade Republike Slovenije g. Marjan Šarec.
Spominska slovesnost bo v Ozrenju.

V primeru dežja bo prireditev v kotalkarski dvorani v Renčah.
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Pomen črevesne mikrobiote
Že Hipokrat je rekel: »Vse bolezni se pričnejo v črevesju«, kar
kaže na to, da so že v tistih časih
dajali pomen zdravemu črevesju.
Vedeti moramo, da praktično vsi
mnogocelični organizmi živijo v
tesni povezavi z okoliškimi mikrobi, vključno s človekom. Skupnost
mikroorganizmov, ki živi v sožitju
z nami, se imenuje mikrobiota ali
mikroflora. Samo v našem črevesju
prebiva več kot 100 milijard bakterij, ki tvorijo črevesno mikrobioto.
Naše fizično in duševno zdravje je lahko
močno odvisno od mikrobov, ki tvorijo
mikrobni ekosistem v našem črevesju.
Prekinitev tega ekosistema, t. i. disbioza,
je lahko nevarna za naše zdravje. Vse več
raziskav kaže, da je disbioza povezana z
metaboličnimi motnjami, kot so debelost,
presnovni sindrom, sladkorna bolezen
tipa 2 in duševne bolezni.

Bakterije iz črevesja lahko
pomagajo v boju proti
debelosti in duševnim
motnjam
Bakterije predstavljajo več kot 90 %
mikroorganizmov, ki jih najdemo v našem
črevesu. Pri zdravih osebah najdemo
bakterijske vrste in seve, ki nam pomagajo v boju proti debelosti, presnovnim
in razpoloženjskim motnjam. Te bakterije
vplivajo na endokrine in imunske poti, ki
igrajo ključno vlogo pri ohranjanju našega
fizičnega in duševnega zdravja. Nekateri
sevi teh bakterij so se na primer pokazali
kot učinkoviti pri odpravljanju presnovnih
in imunskih motenj pri debelosti, saj so
pozitivno vplivali na serumski nivo trigliceridov, glukozno toleranco in telesno maso.
Spet drugi sev bakterij pozitivno vpliva
na zaznavanje stresa, kvaliteto spanja
in sproščanje hormona kortizola. Ti sevi
lahko predstavljajo potencialne probiotike, ki bi se lahko uporabljali za pomoč pri
odpravljanju debelosti in stresnih motenj.

Kako prehrana vpliva na
našo črevesno mikrobioto?
Način prehranjevanja ima zelo velik vpliv

na kompozicijo in funkcijo črevesne
mikrobiote. V zadnjem času se opravljajo
številne raziskave, ki proučujejo vpliv, ki ga
imajo beljakovine, maščobe in prehranske
vlaknine na črevesno mikrobioto. Rezultati kažejo, da ima lahko prevelik vnos beljakovin in maščob negativen vpliv na črevesne bakterije. Pri visokem beljakovinskem
vnosu se poveča njihova fermentacija v
debelem črevesju, pri čemer se tvorijo
toksični metaboliti (stranski produkti), ki
so povezani z nekaterimi boleznimi gastrointestinalnega trakta. Poleg tega tudi
sam vir beljakovin (živalske, rastlinske)
vpliva na sestavo črevesne mikrobiote.
Pozorni moramo biti tudi na previsok vnos
maščob, še posebno nasičenih. Prehrana,
ki vsebuje preveč nasičenih maščobnih
kislin, lahko negativno vpliva na črevesno
mikrobioto. Ta vpliv se kaže predvsem
kot zmanjšano število in raznovrstnost
črevesnih bakterij.

Glavno gorivo za črevesne
bakterije so prehranske
vlaknine
Prehranske vlaknine spadajo med ogljikove
hidrate, ki jih naše telo ne more prebaviti
s pomočjo presnovnih encimov. Neprebavljene torej pridejo do debelega črevesja,
kjer jih črevesne bakterije fermentirajo
in pri čemer se tvorijo kratko-verižne
maščobne kisline (acetat, propionat in
butirat). Te igrajo pomembno vlogo pri
ohranjanju zdravega črevesja, saj pomagajo ščititi celice v črevesni steni, vplivajo
na sproščanje hormonov, ki regulirajo
apetit in metabolizem glukoze, zmanjšujejo
vnetja itd. Poleg tega raziskave kažejo tudi
povezavo med dietami, bogatimi s prehranskimi vlakninami, in manjšim pojavom
simptomov depresije. Vse kaže na to, da
prehranske vlaknine pozitivno delujejo na
preoblikovanje črevesne mikrobiote, ki
nato vpliva na naše vedenje.

kisline. Najboljši vir probiotikov vključujejo predvsem fermentirana živila, kot so
kislo zelje, kefir, jogurti in nekateri izdelki
iz soje (miso, tempeh). Da pa probiotiki
lahko v črevesju uspevajo, potrebujejo
ustrezna hranila. Prebiotiki so hrana za
probiotike, saj stimulirajo njihovo rast in
razmnoževanje. Največ prebiotikov vsebujejo živila, bogata s prehranskimi vlakninami. Na črevesje tako zelo dobro učinkuje
zelenjava iz skupine križnic (brokoli,
cvetača, brstični ohrovt, ohrovt, zelje),
radič, artičoke, pa tudi sadje, semena in
oreščki. Za ohranjanje zdravega črevesja
vam svetujemo, da dnevno zaužijete vsaj
30 g prehranskih vlaknin iz različnih virov
sadja in zelenjave.

Vpliv neravnovesja črevesne
mikrobiote v zgodnjem
življenju na zdravje
Kot smo omenili, ima prehrana ključen
pomen pri razvoju in ohranjanju zdrave
črevesne mikrobiote. Ta pomen je še
posebno velik v obdobju otroštva, saj
se v tem času razvijajo različni organi in
sistemi. Zato moramo paziti, da otrok
uživa pravilno vrsto hrane in s tem razvije
zdravo in raznoliko črevesno mikrobioto. Številne raziskave kažejo, da zdrava
črevesna mikrobiota v otroštvu vpliva na
zdravje tudi v poznejših fazah življenja.
Področje črevesne mikrobiote je še vedno v
številnih pogledih neraziskano. Očitno ima
naše črevesje »lasten um«, za katerega so
potrebne še številne raziskave, da ga bomo
popolnoma razumeli. Vsekakor pa predstavlja to področje perspektivno izhodiščno
točko za boj proti debelosti, presnovnemu
sindromu in vedenjskim motnjam. 
Tine Rovan
Foto vir: Zdravje2.si

V povezavi s črevesno mikrobioto lahko
omenimo še dva pojma – probiotiki in
prebiotiki. Probiotiki so žive bakterije ali
kvasovke, ki jih najdemo v fermentiranih
živilih in ki ob zaužitju prebivajo v črevesju
in izboljšujejo naše zdravje. Kot smo že
omenili, delujejo pozitivno na naš imunski
sistem, preprečujejo razrast škodljivih
bakterij, pomagajo nam pri presnovi
hrane, sintetizirajo nekatere vitamine,
aminokisline in kratko-verižne maščobne
Občina Renče -Vogrsko
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Jogijski namigi
Prihajajo dnevi, ko se bomo zagotovo udeleževali raznih piknikov,
mogoče še praznili ostanke velikonočnih dobrot ali pa zgolj zaužili
nekaj, kar nam bo »otežilo želodec«. V naslednjih vrsticah si lahko
preberete nasvet, kako s pomočjo
preprostega jogijskega položaja
pomagate svojemu črevesju.

s koleni na prsni koš, z vsakim vdihom
pa rahlo popustimo prijem. Naslednji
počasni izdih nas vrne v začetni iztegnjen
ležeč položaj.

Položaj Pawanmuktasana:
Ta položaj bi v slovenščino dobesedno
prevedli kot »položaj, ki sprošča vetrove«.
Najbolje ga je izvajati zjutraj na tešče.
Izvajamo ga iz ležečega položaja, plosko
na hrbtu. Noge so v začetnem položaju
iztegnjene in skupaj, roke pa ob straneh
trupa, dlani so obrnjene navzdol. Glava,
vrat in hrbtenica naj bodo v isti liniji.
Globoko vdihnemo, z izdihom pripeljemo kolena proti prsnemu košu. S stegni
pritiskamo ob trebuh, roke ovijemo okrog
nog, kot da objemamo kolena. To pozo
zadržimo in sproščeno dihamo. Z vsakim
izdihom še nekoliko močneje pritiskamo

trebušni predel masiramo mišice medenice in spodbujamo delovanje ledvic.
Pozor:
Vaja ni primerna za ljudi, ki imajo visok
krvni pritisk, resna srčna obolenja, bolezni
hrbta (išias ali izmaknjeni diski). Obenem
ni primerna za nosečnice in osebe, ki so
imele pred kratkim operacijo v trebuhu.
Več previdnosti naj temu položaju namenijo tisti, ki imajo poškodbe vratu (glava
naj v teh primernih ostane na tleh). 
Hana Šuligoj
Foto vir: Yogic Way Of Life

Pozitivni učinki:
Gre za jogijski položaj, ki krepi prebavni
sistem. Pomaga osebam, ki trpijo zaradi
slabe prebave, zaprtja, težav s kislino,
napihnjenostjo, plini in pomanjkanjem
apetita. Posledično se izboljša cirkulacija
krvi v predelu bokov in sprosti napetost v
spodnjem delu hrbta. S pritiski stegen ob

Posvetovalnice za krepitev zdravja v
Zdravstvenem domu Renče
Vabljeni na mesečne posvetovalnice patronažnih medicinskih sester ZD Nova Gorica v vašem lokalnem
okolju!
Te bodo za vas izvajale:
 individualna svetovanja glede ravnanja ob pojavu bolezni v družini in nege bolnika na domu;
 pomoč pri urejanju raznih oblik pomoči na domu, svetovanje glede uporabe zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov;
 pomoč pri izbiri osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika;
 pomoč pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 predstavitev in usmeritev ljudi v delavnice v Centru za krepitev zdravja;
 izvedba meritev krvnega sladkorja, krvnega pritiska.
VSAK ZADNJI ČETRTEK V MESECU, od 11.00 do 12.00,
bo v prostorih REFERENČNE AMBULANTE ZDRAVSTVENEGA DOMA RENČE delovala patronažna medicinska
sestra Fon Anastazija
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občina po meri invalidov

Občina Renče-Vogrsko in Zavod Štefanov
center skupaj za zaposlovanje invalidov
Kako zaščititi ranljiva delovna
mesta? Zakaj je pomembno, da se
programi Zaposlitvenega centra
izvajajo in razvijajo? Kako velik je
lahko družbeni vpliv Zaposlitvenega centra in kje se lahko skupnost
vključi? To so ena izmed številnih
vprašanj, na katera so udeleženci
novinarske konference odgovarjali
in o njih razpravljali.
Občina Renče-Vogrsko in Zavod Štefanov center sta v četrtek, 18. aprila,
organizirala novinarsko konferenco na
temo pomena Zaposlitvenega centra v
širši skupnosti in njegovega dolgoročnega
delovanja. Vabljena je bila zainteresirana
javnost, predvsem s področja sociale, župani in mediji. Kot je bilo že pred kratkim
tudi medijsko izpostavljeno, je v februarju
Zavod Štefanov center izgubil pomembno
stranko, s katero je sodeloval že od same
ustanovitve. Izguba je poslovanje zavoda
finančno ogrozila, zato je sedaj pravi čas,
da se zavod medijsko izpostavi in začne
iskati podporo tudi v širši skupnosti.
Župan Tarik Žigon je svojo podporo
zavodu nakazal že v uvodnem nagovoru
vseh prisotnih na dogodku. Poudaril je
pomen Zaposlitvenega centra, saj ta skrbi
za blagostanje specifične skupine invalidov, in poudaril dejstvo, da bo Občina
še naprej aktivno podpirala dejavnosti

Zaposlitvenega centra Vogrsko, da bo ta
lahko obstajal in se tudi širil.
Direktorica Vida Marušič je skupaj s
članoma Sveta zavoda Zdenkom Šibavom
in Valterjem Adamičem navzočim predstavila način delovanja zavoda in njegovo
poslanstvo. Zaposlitveni center nudi zaščitena delovna mesta sedmim invalidnim
osebam, katerih delovna zmogljivost
dosega 30–70 %, je neprofitna ustanova,
ki pa se financira iz tržnih dejavnosti, do
sedaj največ iz dejavnosti pranja in likanja.
Zavod uspešno posluje že s kar nekaj gospodarskimi subjekti, kot so Hotel Presta
Nova Gorica, TK Rjavčevi in TK Marušič. V

mesecu aprilu 2019
je Zavod sklenil
novo pogodbo z
lokalnim podjetjem
Viva d.o.o., igralni
salon Paquito. Za
storitve Zavoda so
se odločili, ker jim
je logistično blizu, v zaposlovanju oseb s
posebnimi potrebami pa so videli dodano
vrednost. S podpisom pogodbe je Zavod
saniral približno tretjino izgube, ki jo je
doživel ob prekinitvi pogodbe z VDC Nova
Gorica. V zavodu poleg osnovne dejavnosti izvajajo še urejanje zunanjih površin,
čiščenje, kooperantska dela itd. Želijo
pa vpeljati tudi dejavnosti, ki so tržno
zanimive in jih konkurenti še ne izvajajo.
Tiskovne konference se je udeležil tudi
eden od zaposlenih zaščitnikov, Matej
Peruničič, ki je doživeto opisal stisko, v kateri se je znašel, ko je bil doma brez dela,
in kaj mu zaposlitev predstavlja tudi z
vidika vsakodnevne socializacije. Problem
trajne nezaposlenosti oseb z odločbo o
zaščitenih delovnih mestih je izpostavila
tudi Martina Kavčič iz Zavoda za zaposlovanje. Ker gre za specifično kategorijo
invalidov, običajna delovna zanje niso
primerna, lahko se sicer zaposlijo v invalidskih podjetjih, kjer pa delovnih mest
večkrat primanjkuje. Prav zaradi tega je
poslanstvo Zaposlitvenega centra izredno
pomembno, njegov obstoj za zaposlene in
njihove družine pa nujen. 
Vida Marušič
Arhiv Občine Renče-Vogrsko
Foto vir: pixabay.com
Občina Renče -Vogrsko
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Dogodki v Društu upokojencev Renče
IZLET PO TRŽAŠKEM KRASU
– 23. februar
Člani DU Renče smo se v soboto, 23.
februarja, v lepem, a vetrovnem dnevu
odpravili na izlet po tržaškem Krasu.
Najprej smo si ogledali znamenitosti Trsta
in Rižarno, nato v Škednju muzej kruha,
zatem v Križu ribiški muzej, Devinski grad
in izvir Timava. Dan, napolnjen z novimi
znanji, smo zaključili z večerjo na Krasu.

PUST 2019 – 5. marec
Na pustni torek, 5. marca, smo se zbrali
na tradicionalnem upokojenskem pustovanju na renškem trgu. Na dveh stojnicah
smo krajanom nudili polpete, flancate
(štraube) in miške. Dobrote so pripravile
članice Društva upokojencev Renče. Za čaj
in kuhano vino je poskrbel Vojko. Obiskali
so nas tudi novi župan ter otroci iz vrtca
in šole.

TRŽNICA – 9. marec
Udeležili smo se prve »Renške tržnice«,
ki sta jo organizirala Društvo KUL-TU-RA Renče in Krajevna skupnost Renče.
Na stojnici smo imeli izdelke ročnih del,
izdelanih v torkovih delavnicah Društva
upokojencev. Stojnico sta popestrila Erik
in Franko s kruhom iz krušne peči.

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA –
23. marec
Dne 23. marca smo imeli zbor članov
društva. Obravnavali in potrdili smo letna
poročila za leto 2018 in dopolnili statut.
Gospodu Ivanu Preglju je bilo podeljeno
priznanje Zveze društev upokojencev
Slovenije za dolgoletno požrtvovalno delo
v Društvu upokojencev Renče. 
Silva Lasič, Stazica Zorn
Arhiv DU Renče
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Občni zbor Društva upokojencev
Bukovica-Volčja Draga

druš t v a

23. marca smo v DU Bukovica-Volčja Draga sklicali občni zbor
članov društva. Predelali smo vse
dogodke, ki smo si jih postavili v
lanskem letu. Moramo se pohvaliti,
da smo bili kar uspešni. Poslovali
smo racionalno in varčno. Pevski
zbor, športna sekcija, telovadba za
zdrav slog življenja, ročna dela so
delovali odlično preko celega leta.
Za to leto smo si zadali nove naloge. Do
sedaj smo že kar precej stvari realizirali.
Najbolj nas moti, da je kljub trudu udeležba na predavanjih in drugih aktivnostih zelo slaba ali porazna. V prijetnem
vzdušju smo bili izjemno presenečeni nad
našima dvema recitatorjema in pesnikoma. To sta Robert in Zvonko. Čestitamo!
Razveselil nas je tudi orkester turističnega
društva s harmonikarico Adrijano, da smo

se nasmejali do solz. Odlična hrana in vse,
kar spada skupaj, je bilo enkratno, prav
takšen je bil tudi naš muzikant Davorin.

Do naslednjič!
Renata Tischer
Bogo Rusjan

Občni zbor Društva upokojencev Vogrsko
Tudi letos smo se člani Društva
upokojencev Vogrsko zbrali na
rednem letnem občnem zboru, ki
se je zgodil v soboto, 16. marca,
v prostorih Podružnične osnovne
šole Vogrsko. Udeležila sta se ga
tudi novoizvoljena podžupan Občine Renče-Vogrsko g. Aleš Furlan
in predsednik Krajevne skupnosti
Vogrsko g. Nejc Gorjan.
Aleš Furlan je v pozdravnem nagovoru
poudaril, da bi bilo med organi v občini
oz. krajevni skupnosti dobrodošlo večje
povezovanje in sodelovanje. Njegova želja
je, da bi starejša generacija prenašala
svoje izkušnje mlajšim in tako pripomogla k boljšemu spoznavanju in druženju
med generacijami. Prisotne je seznanil,
da bodo poskušali krajevni praznik na
Vogrskem nekoliko oživiti in ga ponovno
praznovati v dveh zaporednih dneh, kot
je bila to praksa že pred leti. Omenil je
tudi, da se v naslednjih letih na Vogrskem
pri Zadružnem domu predvideva gradnja
večnamenske dvorane.

Občni zbor je potekal po ustaljenem
dnevnem redu, katerega osrednji točki
sta bili poročilo o delu društva za preteklo
leto in plan dela društva za tekoče leto.
Prisotni so soglasno razrešili predsednika
nadzornega odbora društva in prav tako
soglasno izvolili novo predsednico.
V poročilu o delu so bili med drugim
izpostavljeni glavni dogodki oz. sestanki,
ki se jih je udeležil predsednik društva.
Sodelovanje z društvi v Občini RenčeVogrsko je bilo zadovoljivo, kar se pa tiče
sodelovanja z društvi v samem kraju, je
bil ponovno podan apel, da bi bilo med
društvi dobrodošlo več sodelovanja oz. informacij in to predvsem zaradi časovnega
usklajevanja dogodkov v kraju.
V juniju je bil organiziran enodnevni izlet
v naš skakalni biser Planico in v čudovito
pokrajino Belopeških jezer. Pripomniti je
potrebno, da se spomladanskih izletov
upokojenci vedno radi udeležujemo v
velikem številu. V decembru pa smo se
člani društva tako kot vsako leto zbrali na
novoletnem srečanju, ki se ga je prav tako
udeležilo veliko število članov.

V imenu Upravnega odbora društva se je
predsednik društva zahvalil dosedanjemu
županu g. Alešu Buciku in celotni ekipi v
Občini Renče-Vogrsko za zgledno sodelovanje in izrazil upanje, da se bo to nadaljevalo tudi z novim občinskim vodstvom.
Kar se tiče finančnega poročila in poročila
nadzornega odbora, je bilo ugotovljeno,
da je društvo v preteklem letu poslovalo v
redu, brez kakršnihkoli kršitev, in izkazuje
pozitivno bilanco. Ob tem je treba poudariti, da je finančnih sredstev za delovanje
društva vsekakor premalo in bi si morali
prizadevati za večji dotok sredstev s strani
občine, vendar je to odvisno tudi od aktivnosti samega društva.
Plan dela društva za leto 2019 se od lanskega plana bistveno ne razlikuje in je bil
sprejet tak, kot je bil predlagan.
Po zaključenem občnem zboru je sledilo
druženje, ko so prisotni poklepetali ob
prigrizku in kozarčku rujnega. 
Mirjam Šušmelj
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Občni Zbor Društva Dupos V Bukovici
Društvo upokojenih obrtnikov in
malih podjetnikov Slovenije (DUPOS) je prvo in edino vseslovensko
stanovsko društvo obrtniško-podjetniških upokojencev, čigar
skrb je povezovanje slehernega
stanovskega kolega oziroma kolegice. Vloga DUPOS je predvsem
opozarjati politiko v državi in od
nje tudi zahtevati ukrepe, ki bodo
boljše urejali upokojenski status te
strukture upokojencev, ki je precej različna od ostalih, kjer je po
mnenju organov društva mnogo
nerodnih, pa tudi nepravičnih
zakonskih odločitev in anomalij.
Letošnji občni zbor je društvo 28.
marca izvedlo v prostorih Kulturnega doma Bukovica.
Društvo DUPOS je prvič v zgodovini Slovenije (pa tudi prejšnje republike Slovenije)
nastalo v Novi Gorici pred 10 leti in to za
območje Severne Primorske, takrat v prostorih Območne Gospodarske zbornice in
na njihovem domicilnem naslovu. Deluje
po pravilih zasebnega prava kot neprofitna in prostovoljna organizacija. Ustanovilo ga je 24 upokojenih obrtnikov.
Vodstvo društva je kmalu spoznalo, da bo
moč društva na nivoju, kjer imajo upokojeni obrtniki in mali podjetniki največ
problemov – ne kot obratovalnica v poslovnem smislu, temveč kot fizična oseba
– toliko večja z rastjo njegovega članstva.
Glede na odzive upokojenih obrtnikov iz
vse Slovenije na redne članke o društvu
v ugledni mesečni reviji »Obrtnik-Podjetnik« je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo
društvo postalo vseslovenska organizacija.
To se je zgodilo spomladi leta 2016, ko
je društvu priskočila na pomoč Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije iz Ljubljane
(OZS) in mu v ta namen dala tudi domicil
na svojem naslovu. Hkrati je za območje
Goriške regije 6 občin nastal Območni
odbor društva v Novi Gorici, z domicilnim
naslovom na sedežu OOZ Nova Gorica. Ta
hip ta obsega okoli 80 članov; od tega je
približno 25 % članstva iz Občine Renče-Vogrsko. Ta občina je po naših ocenah
tudi sicer tretja najbogatejša občina na
Goriškem po številčnosti obratovalnic
drobnega gospodarstva vseh vrst.
Zakaj je to društvo nastalo na pobudo
upokojene obrtniške strukture prebival44
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stva in to povsem
spontano ? Dejstvo
je, da so v Sloveniji
obrtniki in mali
podjetniki pred
upokojitvijo in po
njej prepuščeni
sami sebi. Zbornične organizacije
sicer skrbijo za
njihove obratovalnice; za njih kot nosilce osebnega dela
– fizične osebe – in
tako tudi upokojene pa ne skrbi
nihče. Ta situacija
je naravnost klicala
in še vedno kliče k
samoorganiziranju
z namenom izoblikovanja svojega
zastopnika, ki jih bo
predstavljal pred
javnostjo in politiko. To funkcijo že sedaj uspešno izvaja
DUPOS, v prihodnje pa jo želi še okrepiti.
Poleg tega skrbi društvo na območnem
nivoju tudi za druge zadeve upokojenih
članic in članov, kot so npr. preventivni
zdravstveni pregledi, brezplačni različni
izobraževalni tečaji, druženja vseh vrst,
vključno z enodnevnimi izleti, ki zajemajo
registrirano članstvo in njihove življenjske
partnerje, če se za sodelovanje odločijo,
lahka športna udejstvovanja in nenazadnje skrb za pietetno sodelovanje ob
zadnjem slovesu člana ter drugo.
Že samo to, da gre za društvo, ki se
aktivno zavzema za bolje urejen status
upokojenih obrtnikov in malih podjetnikov, je zadosten razlog za včlanitev vanj.
Z večanjem števila članov namreč rasteta
tudi moč in vpliv društva, njegov glas pa
je bolje slišan. Pričakujemo tudi druge
upokojene obrtnike in male podjetnike iz
Občine Renče-Vogrsko, pa tudi še poslovno aktivne, da se včlanijo v društvo, saj
bodo od včlanitve imeli le koristi. Ne kot
obratovalnica (v ta namen ima zbornico),
ampak kot fizična oseba. Koliko bo priložnosti posameznik izkoristil, pa je odvisno
izključno od njegove pripravljenosti in
zainteresiranosti.
Posebnost Občine Renče-Vogrsko, kot jo
v društvu vidimo, je, da ima v njej močan
vpliv malo gospodarstvo, iz vrst katerega
izhajata tako bivši kot tudi sedanji župan
g. Tarik Žigon. Prav njemu se iskreno za-

hvaljujemo za to, da je omogočil izvedbo
jubilejnega 11. občnega zbora društva
DUPOS v občinskem prostoru v Bukovici,
kakor tudi, da je z osebno prisotnostjo
in pozdravom tega zbora poudaril svojo
naklonjenost tej strukturi gospodarstva
nasploh. Ne le za to občino, ampak za
celotno Slovenijo velja dejstvo, da je že
sedaj in bo v bodoče še bolj gospodarska
stabilnost odvisna prav od te strukture
poslovnega prebivalstva. 
UO DUPOS
Atelje Pavšič-Zavadlav

Vse upokojene obrtnike in male
podjetnike iz Občine Renče-Vogrsko vabimo, da se včlanijo v društvo DUPOS. Željo za včlanitev nam
posredujte po e-pošti na dupos.
je@siol.net ali po navadni pošti
na naslov Območni odbor društva
DUPOS, Gradnikove brigade 6
(Obrtni dom), 5000 NOVA GORICA.
Sporočite nam svoje kontaktne
podatke (naslov, telefon, e-naslov),
da vam pošljemo potrebno vpisno
dokumentacijo (prijavnica, statut).

druš t v a

Družabno dobrodelno srečanje na Vogrščku
Člani Konjeniškega društva SOČA,
ki je lani praznovalo dvajset let
aktivnega delovanja, smo se v
nedeljo, 31. marca, zbrali ob jezeru
Vogršček. Medse smo povabili
konjenike, ljubitelje konj in narave.
Članom so se pridružili konjeniki
iz zgornje Vipavske doline, Logatca, Kobarida. To je bilo prvo večje
srečanje v letošnjem letu. Namen
srečanja je bil družiti se, kaj pojesti
in popiti iz svoje malhe, zbrati prostovoljna sredstva in jih podariti
tega potrebnim.

Letos smo se zbrali že šesto leto. Zbrana
sredstva na srečanju podelimo na Jurjevanju v Bukovici. Denar, ki smo ga zbrali na
dosedanjih srečanjih, smo podarili: prvo
leto Reneju Taliću iz Renč za operacijo in
rehabilitacijo nogice v tujini, drugo leto
Bolnici za invalidno mladino Stara Gora,
da so oskrbovancem in njihovim vzgojiteljem plačali avtobusni prevoz na Debeli
rtič, tretje leto družini z Vogrskega za
nabavo in montažo zunanjega dvigala za
hčerko, četrto leto Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
za namene terapije na konju, lansko leto
pa smo z zbranim denarjem nakupili in
odpeljali seno v Center Sonček v Elerje,

kjer izvajajo terapijo na konjih.
Letos zbrana sredstva namenjamo Društvu paraplegikov Nova Gorica za brezplačne prevoze invalidov in starejših v naši
Občini Renče-Vogrsko. Podarili smo jih 27.
aprila na Jurjevanju v Bukovici. Tam je domači župnik blagoslovil konjenike, kočijaže
in ljubitelje konj za srečo in zdravje v letu,
člani Kulturno-turističnega in športnega
društva Bukovica-Volčja Draga pa so konjenike in obiskovalce pogostili s frtaljami.
Konjeniški pozdrav. 
in

Srečko Špacapan

Obvestilo o izvajanju
brezplačnih prevozov za starejše in invalide
Obveščamo vas, da v Občini Renče-Vogrsko pristopamo k izvajanju brezplačnih prevozov starejših in invalidov k zdravniku, na
fizioterapijo, v Splošno bolnišnico »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, na Občino Renče-Vogrsko, na Krajevni urad Upravne
enote Nova Gorica Bukovica in v trgovino v Renčah oz. Volčji Dragi (in nazaj do doma uporabnika).
Prevoze bo izvajalo Društvo paraplegikov severne Primorske.
Za uveljavitev prevoza se prijavite po telefonu na št. 05/300-28-22 ali 040 543 338 (ga. Mirjam Colja)
najmanj tri delovne dni pred prevozom.
Urnik prijav:
ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8.00 do 12.00,
sreda od 12.00 do 16.00.
Proste termine si lahko ogledate tudi na koledarju na spletni strani Društva paraplegikov:
http://www.drustvo-go-para.si/prevozi.
Začetna sredstva za brezplačne prevoze v višini 615 EUR je doniral
Konjeniški klub Soča, za kar se mu toplo zahvaljujemo.

Vladka Gal Janeš
in Matej Gruden
Občina Renče -Vogrsko
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Konjeniške poti kot primer dobre praske
povezovanja Vipavske doline in Krasa
Povezovanje predstavlja ključ do
uspeha pri razvoju turizma. Dobrih
10 let nazaj je Občina Renče-Vogrsko skupaj s Konjeniškim
društvom Soča in Občino Miren-Kostanjevica izoblikovala idejo o
povezovanju skozi Konjeniške poti.
Te ne predstavljajo samo rdeče niti
med sosednjima občinama, ampak
tudi med dvema destinacijama,
Vipavsko dolino in Krasom.
Skupni projekt, vreden 16.917,46 evra, je
bil prijavljen na razpis LAS jugozahodnega
dela severne Primorske ter bil odobren
in v višini 7.077,57 evra sofinanciran s
strani Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja. V sklopu projekta je bilo
očiščenih več kot 10,8 km poti, ki so bile
tudi označene s posebnimi markacijami,
vzpostavljenih je bilo 7 počivališč in privezov za konje, oblikovali smo še zgibanko
z zemljevidom in spletno stran www.
konjeniskepoti.info.
Aktivnosti v sklopu projekta so se izvajale
med letoma 2010 in 2011, učinki samega
projekta pa so vidni še danes, saj konjeniške poti predstavljajo živo traso, po kateri
se številni obiskovalci sprehajajo, vozijo
s kolesi ali skozi njo na konjskem sedlu
odkrivajo skrite kotičke tega območja.
Zahvaljujoč Konjeniškemu društvu Soča
pa vsako leto poteka tudi tradicionalni

dvodnevni pohod/konjenica po Konjeniških poteh.
Konjeniške poti kot primer dobre prakse:
2. aprila smo skupaj z Javnim zavodom
Miren-Kostanjevica gostili delegacijo
predstavnikov razvojnih agencij iz Posavja
in hrvaškega Zagorja, ki so si Konjeniške
poti izbrali kot primer ogleda dobre prakse za nadaljnji razvoj podobnih produktov tudi v njihovi regiji.
Obiskovalce smo sprejeli na Frlanovi
kmetiji, kjer jih je uvodno pozdravil tudi
župan Tarik Žigon, strokovna sodelavka
za kmetijstvo in turizem Anja Sedevčič pa

je obiskovalce seznanila s projektom Konjeniške poti od ideje pa vse do izvedbe
in stanja na terenu danes. Primer dobre
prakse so obiskovalci izkusili tudi na lastni
koži, saj smo jih kar na kočijah in v družbi
članov Konjeniškega društva Soča zapeljali
po krajšem odseku. Obiskovalce smo popeljali tudi v Arčone, kjer so si ogledali t. i.
arčonsko kuhinjo in domačo klet, v kateri
smo jih pogostili s sveže pečenim domačim kruhom, šalamom in vinom. Člani
Športnega društva Škulja so gostom z
velikim veseljem predstavili tradicionalno
igro škuljanje, ki jo aktivno ohranjajo še
danes. Presenečeni nad gostoljubnostjo
in prijaznostjo domačinov so obiskovalci
svojo pot nadaljevali naprej v Občino
Miren-Kostanjevica z vodenim ogledom
Pomnika Cerje, sprehodom po »kraškem«
delu konjeniških poti vse do jame Pečinke
in zaključka s kosilom na Turistični kmetiji
Marušič v Lokvici.
Verjamemo, da prihodnost turizma sloni
predvsem na aktivnem turizmu v naravi.
V konjeniških poteh vidimo velik potencial
tudi v prihodnje, saj si želimo v sodelovanju z ostalimi občinami traso podaljšati in
narediti še bolj prijazno bodočim uporabnikom, predvsem pa skozi njo promovirati
pestrost naše pokrajine in pristnost naših
ponudnikov. 
in
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Anja Sedevčič
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Lokalna akcijska skupina LAS V OBJEMU SONCA
z novim javnim pozivom za kar 355.000 evrov
nepovratnih sredstev

V petek, 10. maja, je bil objavljen
2. javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko
skupino LAS V OBJEMU SONCA iz
Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja. Predloge projektov je potrebno oddati RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
do 12. junija 2019.
LAS V OBJEMU SONCA je bil ustanovljen
v Bukovici 8. decembra 2015 s podpisom pogodbe med 98 člani. Območje te
lokalne akcijske skupine obsega pet občin:
Mestne občine Nova Gorica ter občin
Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko
in Šempeter-Vrtojba. Naša občina je vodilni partner v operaciji iz prvega javnega
poziva Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja z naslovom Rekreacija
na prostem v občinah Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.
Namen projekta je vzpostavitev prostora
za kakovostno preživljanje prostega časa,
aktivnosti za krepitev zdravja in samoza-

vesti ter krepitev socialnih stikov. Hkrati
pa sodelujemo tudi pri projektu Center
tehniške dediščine, pri katerem bomo
uredili razstavni prostor znotraj Kulturnega doma Bukovica.
Zdaj poteka 2. javni poziv iz istega sklada
znotraj podukrepa »Podpora za izvajanje
operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost«. Poziv je bil
objavljen 10. maja, višina razpoložljivih
sredstev za sofinanciranje iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
znaša 355.000 evrov. Pomemben podatek
za vse interesente je, da delež sofinanciranja upravičenih stroškov za projekte iz
omenjenega sklada znaša do največ 80 %.

stva. Tematsko področje »Razvoj osnovnih
storitev« spodbuja potenciale za razvoj
novih storitev in dvig kvalitete življenja
prebivalcev ter zagotovitev pogojev za
razvoj novih poslovnih možnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma
ter ostalih zelenih storitev in produktov.
Področje za »večjo vključenost mladih,
žensk in drugih ranljivih skupin« pa si je
za cilj zadalo spodbuditi medgeneracijsko
sodelovanje in zagotovitev kakovostnega
preživljanja prostega časa.

Več informacij o javnem pozivu
in pogojih, povezanih z njim, je
dostopnih na spletni strani:
http://www.las-vobjemusonca.si

Predmet sofinanciranja so projekti,
ki prispevajo k uresničevanju ciljev in
ukrepov Strategije lokalnega razvoja za
LAS V OBJEMU SONCA na območju občin
te lokalne akcijske skupine. Predmet
sofinanciranja so tematska področja z
različnimi cilji. Znotraj področja »Ustvarjanje delovnih mest« je cilj v povezanosti
deležnikov na podeželju in v urbanih
središčih v inovativna razvojna partner-
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Ali smo odrasli otrokom v zgled?

Otroško igrišče ali pasje stranišče?
V času, ko nas na vsakem koraku
spremlja tehnologija, ki ji je težko uiti,
in ko neprestano težimo k aktivnemu
preživljanju časa naših otrok v naravi,
na svežem zraku, brez elektronskih
naprav v rokah, so otroška igrišča
tisto malo pribežališče, kamor otroci
radi zahajajo in kamor jih starši radi
peljejo. A če so ta igrišča prvotno namenjena našim najmlajšim, jih zadnje
čase vse več obiskujejo naši kosmati
prijatelji. Psi so morda res človekovi
najboljši prijatelji, a na otroška igrišča
žal ne spadajo, še posebej, če svoj
obisk tam izkoristijo za stranišče. Če so
lahko včasih starši brezskrbno kramljali
na klopeh ob robu igrišča, medtem
ko so otroci veselo odkrivali radosti
otroške igre na prostem, je sedaj ta
čas namenjen nenehnemu prežanju
nad pasjimi iztrebki. Otroci so radovedni in vsako novo stvar, ki jo odkrijejo,
morajo do konca raziskati. In medtem
ko je nabiranje in prebiranje kamenčkov lahko zabavno tako staršem
kot otrokom, je raziskovanje pasjih
iztrebkov vse prej kot to. Otroci radi
vzamejo vse v roke, podrobno otipajo,
morda tudi okušajo … ne rabim nadaljevati, da bi vedeli, na kaj ciljam. Že ko
stopimo na pasji iztrebek, nas ta zgaga
na čevlju spravlja v slabo voljo še dan
po tem, ko smo ga temeljito odstranili
s podplata. Sedaj pa si predstavljajte,

da stvar raziščete kot otroci, ki še ne
vedo, s čim se spopadajo.
22. septembra 2015 je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko sprejel Odlok o nadzoru in
obveznostih lastnikov in skrbnikov psov, ki
je bil v Uradnih objavah objavljen 1. oktobra
istega leta. Odlok opredeljuje obveznosti
ravnanja lastnikov in skrbnikov psov, način
vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja
javnih površin z iztrebki psov in omejitev
gibanja psov, vse na območju Občine Renče-Vogrsko. Po tem odloku se psi ne smejo
gibati brez nadzorstva, na javnih površinah
morajo biti na povodcu in pod nadzorom,
skrbniki psov pa morajo z javnih površin
sproti odstranjevati pasje iztrebke. V 5.
členu odloka je opredeljeno tudi, da psov
ni dovoljeno voditi na otroška igrišča in
zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov.

Za fizične osebe, ki kršijo določbe odloka,
je predpisana kazen z globo 100 evrov. Iz
odloka je vidno, da v nobenem primeru ne
morejo lastniki psov opravičiti prezence psa
na otroškem igrišču, razen če gre za pse, ki
jih pri svojem delu uporabljajo in vodijo pooblaščene osebe, ali živali, ki se uporabljajo
kot vodiči. Četudi se nekdo sprehaja s psom
na povodcu, ga ne sme privesti na otroško
igrišče, pa čeprav si je otrok nadvse želel na
igralih igrati s svojim kosmatincem.
Žal je kljub odloku, vemo, realna slika precej
drugačna. In tudi Občinska uprava je že nemalokrat prejela prijave na to tematiko, še
večkrat pa je urgirala. A tudi občinski režijski
obrat ne more tako hitro in redno odstranjevati pasjih iztrebkov, kot se naši kosmati
ljubljenčki očitno olajšajo na območjih,
rezerviranih za otroke. Če vam že otroška
nesreča, da ni prijel kamna, ampak nekaj
precej manj prijetnega, ni dovolj, se zamislite nad tem, da vas lahko en pasji iztrebek ali
pasji sprehod brez nadzora stane 100 evrov.
Žal je nadzor nad tem še vedno premajhen,
zato apeliram tudi na Medobčinsko redarsko službo, da začne bolj vestno spremljati
in reševati problem, ki postaja z dneva v dan
večji. Na prebivalce občine pa se obračam
z mislijo, naj poskrbijo za to, da bodo otroci
imeli prostor, kjer bodo lahko brezskrbno
preživljali prosti čas in uživali v igri, in da
poskrbijo, da bodo psi, seveda pod nadzorom lastnikov, našli prostor zase nekje, kjer
ne bodo v napoto in nadlego. 
Anja Nikolavčič
Mateja Ščuka, Matjaž Bizjak

48

Občinski list • Maj 2019

o b v es t ila

Projekt Nejca Gorjana – Peljimo jih na morje
Da ima Nejc Gorjan rad izzive, je
povsem jasno. Prehodil je že pot
od doma do Triglava in nazaj. Leta
2015 je prehodil pot z Goričkega
do Pirana, leto kasneje prepešačil
Slovenijo po državni meji. Letos se
podaja še višje – konec aprila se je
podal na morsko dogodivščino, saj
bo s supom preveslal obalno pot
od Dubrovnika do Pirana.

Vabljeni ste, da pri projektu sodelujete tudi vi. Po svojih močeh
lahko nakažete denarna sredstva
na:
 Območno združenje RK Nova
Gorica
 TRR SI56 6100 0001 2761 764
 Sklic 00 221
Lahko pa pošljete SMS MORJE ali
MORJE5 na telefonsko številko
1919. 

Turo, dolgo 1500 km, bo še dodatno obogatil z dobrodelno noto. S tem projektom
želi zbirati denar za socialno ogrožene
otroke, ki si morja in drugih prostočasnih
dejavnosti ne morejo privoščiti.

Nov spletni portal Naš borjač povezuje
turistične ponudnike
Vipavska dolina je v zadnjih nekaj
letih naredila nekaj pomembnih
korakov na področju razvoja turizma,
pred kratkim pa je zaživel tudi nov
spletni portal, namenjen povezovanju
turističnih ponudnikov in še hitrejšemu razvoju naše turistične ponudbe.
V lanskem letu so tri občine z območja
Vipavske doline, Mestna občina Nova Gorica,
Občina Ajdovščina in Občina Renče-Vogrsko, ustanovile Javni zavod za turizem Nova
Gorica in Vipavska dolina, ki bo skrbel za
skupno promocijo turistične destinacije.
Zavod je trenutno še v procesu oblikovanja,
kljub temu pa vse tri občine že sodelujejo pri
izvedbi nekaterih projektov, ki so namenjeni
razvoju turizma. V okviru projekta Rosie,
ki je financiran iz evropskih sredstev, je bil
tako na pobudo Mestne občine Nova Gorica
vzpostavljen nov spletni portal, namenjen
informiranju, povezovanju in izobraževanju
turističnih ponudnikov. Portal ni namenjen
turistom. Že njegovo ime Naš borjač pove, da
je ustvarjen za domačo rabo. Zasnovan je kot
napredno digitalno orodje, ki poleg aktualnih
informacij uporabnikom omogoča tudi izmenjavo mnenj, povezovanje v delovne skupine,
digitalno izobraževanje in še marsikaj.
Glavni cilj portala Naš borjač je povezovanje
ponudnikov pri ustvarjanju celovite turistične ponudbe, ki je danes najbolj v trendu.

Nekdo, ki ima na primer turistično kmetijo,
bo na portalu našel vse informacije o bližnjih
pohodniških in kolesarskih poteh, o drugih
možnostih za rekreacijo in posebna doživetja
ter o turističnih znamenitostih, hkrati pa se
bo lahko povezal z vsemi drugimi ponudniki,
ki v bližini njegove kmetije in tudi na celotnem prostoru destinacije ponujajo turistične
produkte ali pakete. Prav tako bodo drugi
ponudniki lahko njegovo kmetijo priporočali
svojim gostom ali jo vključili v svojo ponudbo.
Povezovanje bo tako vsem prineslo več koristi: od skupne promocije do boljšega trženja.
Zato je za vsakega ponudnika priporočljivo,
da se vključi v portal.
Ker je portal namenjen samo turističnim
ponudnikom ter strokovnim in podpornim

organizacijam s področja turizma, je za vstop
na portal potrebna registracija. Postopek za
registracijo je enostaven. Na naslov prijava@
nasborjac.si pošljite sporočilo, da želite
dostop do portala in pripišite, s čim se ukvarjate. S povratno e-pošto boste dobili podatke
za registracijo.
Spletni portal Naš borjač je že danes vir aktualnih informacij, v bodoče pa bo izvajal tudi
digitalna izobraževanja in prirejal delavnice,
člani portala pa se bodo občasno srečevali
tudi v živo. Ko bo Javni zavod za turizem
povsem zaživel, bo prevzel tudi upravljanje
spletnega portala Naš borjač. 
Lučka Pelhan
Marjan Močivnik
Občina Renče -Vogrsko
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RAZVEDRILO

Kratka obrazložitev
nove igre - HASHI
(mostovi)

odreži in pošlji

Igra Hashi izhaja iz Japonske. Zasnovana je na pravokotni ureditvi otokov, kjer številka na otoku pove, koliko
mostov iz njega izhaja. Cilj igre je medsebojno povezati
vse otoke, pri čemer je potrebno upoštevati, da:

• 1. iz otoka izhajata največ dva in najmanj en most, (najmanj
ena oziroma največ dve črti, glej primer spodaj desno)
• 2. mostov ni dovoljeno povezovati poševno, ampak samo
vodoravno in navpično (ne po diagonali),
• 3. ko so mostovi medsebojno povezani, tvorijo celoto med seboj
povezanih mostov, po katerih lahko prideš do vsakega otoka,
• 4. mostovi – črte se med seboj ne smejo križati.
Namig: začenjam z lažjimi primeri. Vedno pogledamo tiste številke, ki so največje, in jih prve povežemo, nato povežemo vogalne številke in nato ugotovimo,
kateri otočki so sami. Veliko sreče pri reševanju, upam, da boste vzeli igro za
svojo.

ime in priimek:

naslov:

telefon:

Nagradna igra »HASHI«, SIEDRA

Poskušajte rešiti zgornjo igro mostovi in nam jo rešeno pošljite do 21. junija 2019 na naslov:
OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna igra HASHI«.
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence. Nagrade poklanja Trgovina s
kmetijskimi potrebščinami in gradbenim materialom Siedra v Renčah.

Primer
Za lažje reševanje in
razumevanje nove
igre HASHI vam desno
posredujemo primer
igre z rešitvami.
Veliko sreče pri reševanju!

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

297 x 210 + 5 mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5 mm 250 EUR

dodatka za porezavo

dodatka za porezavo

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani

91 x 64 mm

60 EUR

(Cene so brez DDV.)

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

Navodilo za pošiljanje
prispevkov
Članke za objavo v Občinskem listu je
treba poslati na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s
pripisom »Za Občinski list«.
• Tekst naj bo pisan v formatu »Microsoft
Office Word«.
• Fotografije naj bodo v formatu JPG, PSD
ali TIF in v čim boljši resoluciji, ločene od
teksta.
• Tekst in fotografije naj bodo v e-mailu
pripete kot »Priponke«.
• Teksti in avtorji fotografij naj bodo podpisani s polnim imenom in priimkom.
• Nepodpisanih tekstov ne bomo objavljali.
• Če so prispevki preveliki (datoteka presega
10 MB), naj se prispevek pošlje v več delih.
• Prosimo, da se držite rokov oddaje
prispevkov (naslednjič do 21. 6. 2019)!

Spoštovani
delodajalci
Obveščamo vas, da bomo v
Občinskem listu objavljali oglase
za delo pod rubriko Ponudba
delovnih mest.
Zato vas prijazno pozivamo, da nam
na uradni elektronski naslov obcinsko.
glasilo@rence-vogrsko.si pošljete vaše
ponudbe za zaposlitve in dela. Sprejemamo tako ponudbe za redna kot tudi
za priložnostna dela. V ponudbo vključite ime delodajalca, delovno mesto,
trajanje opravljanja dela in kontakte.
Objava je brezplačna.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo. 

Rižota z regratom
Pomlad je v razmahu, regrat
je skoraj odcvetel, vendar se
še vedno kje najdejo zelen
regrat in regratovi popki. Za
rižoto z regratom potrebujemo naslednje
Sestavine :
• 3 žlice oljčnega olja
• 1 manjša čebulica
• 40 dag regratovih listov in
popkov
• 1 strok česna
• 30 dag riža
• sol, poper
• 0,5 dl belega vina
• 8 dl jušne osnove
• 5 dag masla
• 5 dag parmezana

Jušna osnova:
• 1 žlica olja
• 2 pora
• 1 čebula
• 1 lovorov list
• vejica majarona
• šopek peteršilja
• 3 rdeče korenčke
• 3 stebla zelene
• 1 žlička soli
• 1 l vode
• 5 zrn črnega popra
Priprava:
Na oljčnem olju prepražimo
sesekljano čebulo. Dodamo
regratove popke in sesekljane regratove liste. Vse skupaj
popražimo, dodamo strt
česen in riž, še malo popra-

žimo, da riž postekleni. Solimo
in popramo, zalijemo z vinom in
med mešanjem dodajamo vrelo
jušno osnovo. Dušimo, da riž
vpije vso tekočino, ga odstavimo
ter na koncu vmešamo še maslo
in nariban parmezan. Pokrito
pustimo par minut, da se okusi
prepojijo. Okrasimo z listki svežega regrata in postrežemo kot
glavno jed.
Jušno osnovo precedimo in jo
uporabimo pri pripravi juh in
drugih jedi.
Želim vam dober tek in veliko
veselja pri pripravi te zdrave
jedi. 

er
Dob !
tek

Renata Tischer
Roland Tischer

Matjaž Bizjak

Objava reklamnih oglasov

Občina Renče -Vogrsko
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Koristne inforamcije
NAZIV

TELEFON

E-MAIL IN SPLETNA STRAN

OBČINA RENČE-VOGRSKO

05 338 45 00

info@rence-vogrsko.si

CIVILNA ZAŠČITA
OBČINE RENČE-VOGRSKO

05 338 45 09

civilna.zascita@
rence-vogrsko.si

Bukovica 43,
Volčja Draga

pgd.rencevogrsko@
gmail.com
ksrence@rence.si

Bukovica 43,
Volčja Draga
Trg 25, Renče

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO RENČE-VOGRSKO
KS RENČE
KS BUKOVICA VOLČJA DRAGA
KS VOGRSKO

041 799 854
05 305 30 05
031 370 553
051 216 158
031 308 944

Ponedeljek:
17.30–18.30

NASLOV
Bukovica 43,
Volčja Draga

ksbukovica.vd@gmail.com

Bukovica 43,
Volčja Draga

Nejc.gorjan92@gmail.com

Vogrsko 7,
Volčja Draga
Bukovica 43,
Volčja Draga

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA –
KU BUKOVICA

05 338 43 20

OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA
BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE, šola
POŠ BUKOVICA

05 39 858 00

oslbbr@os-rence.si

Trg 31, Renče

05 39 551 05

pos-bukovica@os-rence.si

VRTEC RENČE

05 39 858 04

vrtec-rence@guest.arnes.si

Bukovica 44,
Volčja Draga
Trg 31, Renče

VRTEC BUKOVICA

05 39 551 04

vrtec-bukovica.rence@guest.arnes.si

POŠ VOGRSKO

05 301 23 78

os.irobase-vogrsko@guest.arnes.si

VRTEC VOGRSKO

05 301 23 77

os.irobase-vogrsko@guest.arnes.si

Torek in četrtek:
8.00–12.00 in
13.00–15.00

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO
05 33 83 366
VARSTVO NOVA GORICA – SPLOŠNA
AMBULANTA RENČE
ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA 05 305 32 09
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO SPLOŠNA IN ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA RENČE
GORIŠKA LEKARNA,
05 330 34 60
Lekarniška podružnica Renče

splosna.rence@zd-go.si

Bukovica 44,
Volčja Draga
Vogrsko 99,
Volčja Draga
Vogrsko 99,
Volčja Draga
Trg 20, Renče

urska.anzeljc@zdzv-ng.si

Trg 20, Renče

POŠTA RENČE

030 718 898

5292@posta.si

POŠTA VOLČJA DRAGA

030 322 335

pgp5293@gmail.com

KRAJEVNA KNJIŽNICA RENČE

031 451 804

rence@gkfb.si

MEDICHOTEL

05 33 10 720

info@medichotel.com
http://www.medichotel.com

podruznica.rence@goriskalekarna.si

Rok za oddajo

Ponedeljek:
12.00–19.00
Torek–petek:
8.00–15.00
Ponedeljek–petek:
8.00–18.00
Sobota:
8.00–12.00
Ponedeljek–petek:
9.00–12.00 in
15.00–18.00
Ponedeljek:
9.00–12.00
Sreda:
15.00–19.00

slednjo številko
prispevkov za na
je
a
list
ga
ske
Občin

21. junij 2019

Trg 20, Renče

Trg 69, Renče

Volčja Draga 61A,
Volčja Draga
Trg 25, Renče

Arčoni 8A, Renče
anje
Naslov za pošilj ski
čin
prispevkov za Ob lo@
asi
list: obcinsko.gl
.si
rence-vogrsko
s pripisom: Za
Občinski list

odreži in si shrani

Dežurni telefon:
051 647 007
041 337 636
031 728 563

URADNE URE/
POSLOVNI ČAS
Uradne ure:
Ponedeljek:
8.00–12.00 in
13.00–15.00
Sreda:
8.00–12.00 in
13.30–16.30
Petek:
8.00–12.00

