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Spoštovane bralke,
spoštovani bralci!
V rokah pravkar držite prvo številko Občinskega lista
v letu 2019. Hkrati je to prva številka, pod katero se
je podpisalo nekaj novih imen, med katerimi je tudi
moje. V veliko čast mi je, da sem kot prva dobila možnost, da se vam predstavim.

Sem Mateja Ščuka in že vse svoje življenje živim v Renčah. Po
izobrazbi sem slovenistka, v vsakdanjem življenju pa sem žena
in mama. In zakaj sem se odločila sodelovati v uredništvu? Čisto
preprosto – želela sem si novih izzivov. Za mojo raziskovalno
žilico se mi je zdelo to delo zelo primerno. Zanima me veliko
stvari. Od nekdaj sem rada v družbi papirjev, zadnja leta pa
me je popolnoma prevzelo rodoslovje. Uživam ob raziskovanju
svojih korenin. Zanimajo me zgodbe, takšne in drugačne. Ko si
zaželim prave sprostitve, pa sem najraje v kuhinji in ustvarjam
sladke dobrote.
Vsak začetek je težak, a trdno verjamem, da se bo tudi nova
ekipa uredniškega odbora s svojo ustvarjalnostjo, energijo in
idejami trudila, da bo pri ustvarjanju vaših in naših zgodb pustila
svoj pečat.
Želim vam prijeten preostanek zadnjih zimskih dni, prihajajoča
pomlad pa naj bo bogata s soncem, tako na nebu kot v vaših
srcih. 
Mateja Ščuka
Osebni arhiv

Županova beseda

Županova beseda
Spoštovane občanke in občani,
za nami je obdobje, ko običajno
pogledamo nazaj na opravljeno
delu v minulem letu, misli in želje
pa so že zazrte v leto, ki je pred
nami.
V teh mesecih je potekalo veliko dela pri
pripravi in usklajevanju proračuna za leto
2019. Želim, da uresničimo potrebe in želje vseh. Torej poskrbimo, da bo mladina
ostala tu, v tem okolju, da bodo športniki,
kulturniki ali starostniki in seveda aktivno
prebivalstvo našli nekaj zase oziroma
odkrili svoj interes ter predvsem ustrezno
kakovost bivanja v naši občini, Občini
Renče-Vogrsko.
Tako kot se v javnosti in gospodarstvu na
ravni celotne države kaže optimizem ob
naraščajoči gospodarski rasti in upadanju
posledic gospodarske krize, je čutiti ta optimizem tudi pri nas. Seveda ob streznitvi,
da lahko spet pride do nove krize. Ne bom
dejal, da je zdaj lažje delati, saj ta uspeh
terja od mene še večjo odgovornost. Racionalna poraba sredstev se začne takrat,
ko sredstva pametno investiraš. Takrat
je seveda odgovornost veliko večja in te
odgovornosti se seveda še kako dobro
zavedam.
V minulih mesecih je moje delo, delo
celotne občinske uprave in delo krajevnih
skupnosti potekalo na občinskem, medobčinskem ter na državnem delovanju, in
sicer na sledečih področjih:

• Občina in KS Vogrsko smo podali mnenje za zamik plinovoda ob avtocesto
• nadaljujemo dela na parkirišču pri šoli
Renče
• podali smo uporabno dovoljenje uporabnikom Zdravstvenega doma Renče
• začeli z energetsko sanacijo Zadružnega
doma Vogrsko
• potekajo postopki za pridobitev
gradbenega dovoljenja za kanalizacijo
Renče–Bilje
• potekajo razgovori za sanacijo jezu
Vogršček in namakalnega sistema
• nadaljujejo se priprave za gradbeno
dovoljenje za obvoznico Volčja Draga
• pričeli smo z medobčinskimi projekti za
poplavno varnost po celotni Vipavski
dolini s pripravo študije in modela reke

Skupek vsega pa je seveda priprava proračuna z ohranitvijo vseh šolskih in socialnih
standardov, z ohranitvijo vseh sredstev za
delovanje društev in zavodov. Umeščeni
so ključni projekti za leto 2019, kot so
energetska sanacija Zadružnega doma Vogrsko, energetska sanacija in rekonstrukcija šole in vrtca Bukovica, delno urejanje
trga v Renčah, priprave dokumentacije in
projektov za celostno rešitev kanalizacije
in pričetki priprav manjših projektov po
celotni občini. Želim si in verjamem, da bo
proračun sprejet v čimkrajšem možnem
času in bo omogočal nemoteno delovanje
vseh ustanov v naši občini v skupno dobro
in obljubljeno.
Čutim, da smo zdaj na pravi poti do
tega, ko bomo delovali kot skupnost.
Torej povezovalno, razumsko, vztrajno in
naravnano k trajnostnemu razvoju. Zato
se vam vsem zahvaljujem za prispevek.
Vsak posebej predstavlja del naše lokalne
skupnosti in prav vsak od vas je pomemben. Vsako mnenje, vsaka konstruktivna
kritika, vsaka pohvala štejejo in le tako
lahko skupaj rastemo in se razvijamo.
Obenem bi ob minulem 8. marcu vsem
dekletom, ženskam, ženam in nonam
iskreno čestital in se vam zahvalil v zavedanju vaše veličine. 
Vaš župan
Tarik Žigon
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Prijatli! obrodile so trte vince nam sladko …
Z uvodno Zdravljico v izvedbi tria
flavt smo se poklonili našemu virtuozu nalivnega ali gosjega peresa,
poetu dr. Francetu Prešernu, ki je
s svojimi izlitji čutenj bolečine ljubezni do sebe in do naroda umestil
slovenskega človeka v sam svetovni vrh pisane besede.
Z vsem spoštovanjem do vseh ustvarjalcev pisane, pete ali risane besede je
pomembno zavedanje, da je kultura celota
vsega, kar nas obdaja, je skupek dediščine
naših prednikov, je skupek sedanjosti in
še nepoznane prihodnosti, ki temelji na
človeških dejanjih in je ustvarjena v prid
vsega človeštva. Kultura je odsev našega
duhovnega bogastva. Lahko je tisti del
našega življenja, ki je manj kulturen ali celo
nekulturen in zavrača, spodriva, ponižuje
in uničuje pridobljene kulturne vrednote
ter jih zamenjuje z materialnimi vrednotami posameznih družbenih elit.
Zato ni potrebno, da nas pri ustvarjanju
vodi bojazen, da je prostor za kulturo
prihranjen ali namenjen samo visokim kulturnim ustvarjalcem. Prostora je dovolj za
vse. Preprostemu, malemu človeku kulture
je potreben le prostor za zrno soli v oceanu.
Njegova kultura temelji na osnovni kulturi
človeka, ki se začne ali konča s prisrčnim
dober dan … lepo vas je videti. Mogoče se
kdaj v njemu porodi le želja po izpovedi
bolečine.
Na odru so se skozi celoten večer prepletale slovenske pesmi v govorjeni in peti
obliki.

Prebudili so nas mladi recitatorji, glasbeniki in pevci Osnovne šole Renče. Slovo
od mladosti; Moja dežela in V meni bije
slovensko srce so pesmi, ki so nam pognale
kri po žilah.
Vsekakor je ravno ljudska glasba tista, ki
najbolje opisuje način življenja določenega naroda, tradicijo, želje, vsemogočnost
narave, može in žene, ljubezen, svobodo.
Njeno bistvo pa je, da je v kolektivni lasti
vsega ljudstva, ki jo ohranja iz roda v rod. Z
ljudskimi pesmimi Izberi si moža, Ena ptička
priletela, Dekle povej, povej so se nam približale članice Vokalne skupine Vogrinke.
V nadaljevanju večera so se zbrali člani
Kulturno-turistično in športno društvo
Bukovica-Volčja Draga in se z recitacijami
tako svojih lastnih pesmi kot tudi s pesmimi drugih domačih, primorskih avtorjev
poklonili vsem kreatorjem pisane slovenske

besede.
»A kaj, ko kolo se utopije zgodovine od nekdaj vrti. Hlapec Jernej se zaman še vedno za
pravico bori. Človek vedno bolj nič postaja,
vse več je ljudi, ki prosijo: samo človeka
nikar.«
Kjer je sonce, tam sem jaz doma … Tam
sem jaz doma, kjer pozimi najdeš toplo
dlan, tam dom je moj … so nam prepevali
mladi Kričači in nas opominjali, kako zelo je
pomembno, da se zavedamo svojega doma
in da drug drugemu podamo desnico.
Na koncu večera smo se obrnili še k drugi
vrsti kulture in spoznali kolaž Prešernovih
slik, ki so jih ustvarili člani slikarske sekcije Društva KUL-TU-RA Renče skupaj z
akademsko slikarko Jano Dolenc. Ustvarjeni
kolaž je odraz človekove ustvarjalnosti, povezanosti, enotnosti in trdnosti v prepričanju, da je v slogi moč.
Za utrjevanje vsega slišanega in povedanega smo se po koncu prireditve namenili še
v skupni prostor na pogostitev in prijetno
druženje.
»Živeti svobodno, živeti plemenito, to je želja
vsakega slehernika, zato človek k nebu dvigni
ponižno roko in vzemi si tisto, kar ti je dano.
Še prej pa si kaščo pospravi in spomni se:

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
Za uk si prebrisane glave
Išče te sreča,
um ti je dan,
našel jo boš ak nisi zaspan.« 
Mojca Krajnc
Denis Čotar
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Kulturni praznik v Renčah nekoliko drugače
Letošnji praznik slovenske kulture
smo v Renčah počastili že v začetku februarja in tokrat tudi nekoliko
drugače. V goste smo povabili
člane uveljavljene gledališke skupine iz bližnjih Sovodenj, ki so se
predstavili s polnokrvno izvedbo
tragikomedije Nona argentinskega
dramatika Roberta Cosse.
Gledališčnike in številno občinstvo, ki
je povsem napolnilo renško kulturno
dvorano, je pozdravila Vesna Pahor,
predsednica Društva KUL-TU-RA Renče.
V dobrodošlici je naglasila, da so organizatorji s sovodenjsko gledališko predstavo
želeli posebej poudariti pomen ljubitelj-

ske kulture in dolgoletnega prijateljstva
med bližnjimi kraji in društvi. Izpostavila
je Sovodnje kot tisto vas na Goriškem,
kjer je v bližnji graščini Rubije gostoval in
pridigal Primož Trubar, prvi mož slovenske kulture in utemeljitelj slovenskega
knjižnega jezika. Prisotne je povabila,
da po zaključku leta, posvečenega Ivanu
Cankarju, v letošnjem letu posebej spremljajo dogajanja, povezana z obsežnim, za
slovensko kulturo neprecenljivim delom
Valentina Vodnika.
Renško kulturno dvorano, ki ima bogato
tradicijo in jo krasijo izvirne slike članic
slikarske sekcije domačega društva, prežema močna ustvarjalna energija. Tudi ob
gledališki predstavi Kulturnega društva
Sovodnje se je pokazalo, kako polno in
doživeto zazvenijo izrazi in prizori močnega besedila, izpopolnjenega z dodelanim
občutkom za zahtevno publiko. Odličen
prevod Igorja Lampreta so v režiji Kristine
Di Dio imenitno interpretirali igralke in
igralci Jožef Pipan, Nika Tomsič, Erik
Figelj, Peter Figelj, Saša Klanjšček, Alida
Passon in Francesca Malic. Dosegli so, da
v središču dogajanja nista bila le stoletna
nona in njena družina, marveč se je v
predstavo živo vključilo tudi občinstvo. Ko
je zastor padel, se je občinstvo ustvarjalcem predstave zahvalilo s prisrčnim,
dolgim aplavzom. 
Vesna Pahor
Arhiv Društva KUL-TU-RA Renče

Občina Renče -Vogrsko
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Teden kulture v Vrtcu Bukovica
V tednu, ki se je končal s kulturnim
praznikom, Prešernovim dnevom,
smo 4.-7. februarja v Vrtcu Bukovica
namenili še več pozornosti kulturi kot
običajno. V dopoldanskem času so se
tako odvijale različne dejavnosti.
V ponedeljek nam je flavtistka, gospa
Suzana Furlan Mitev, predstavila instrument flavto. Zaigrala je nekaj otroških

pesmi, ob katerih smo lahko peli, zraven
pa igrali na male instrumente.
V torek nas je obiskalo gledališče Teater
za vse. Otroci so si lahko ogledali lutkovno
predstavo Kraljestvo povodnega moža.
Strokovne delavke vrtca smo v sredo
otrokom zaigrale lutkovno predstavo
Razvajeni vrabček. Po predstavi so se
otroci lahko preizkusili v vlogi igralcev, saj
so sami prijeli za lutke.

Violina malo drugače
Teden kulture smo v skupini Mavrice obeležili z različnimi dejavnostmi.
Najprej smo spoznavali pesnika Franceta Prešerna, igrali kviz, si ogledali
predstavo Kraljestvo povodnega moža ter risali in pisali s peresom in
črnilom. Enega lepših trenutkov pa so otroci doživeli v četrtek, 7. februarja, ko nas je obiskala Nalia Žigon. Predstavila nam je violino.
Zaigrala nam je ob glasbeni podlagi,
otroke pa tako navdušila, da so jo tiho
opazovali in poslušali več pesmi zapored.
Bilo je zanimivo in poučno.

Nalii se zahvaljujemo za čudovite melodije. 
in

Mateja Komac

V četrtek nas je obiskala Špelina stara
mama, gospa Julijana Gorjan, ki nas je s
knjigo popeljala v pravljični svet.
Na te načine smo otrokom z različnimi
umetniškimi oblikami približali svet kulture, umetnosti in domišljije. 
Mojca Črnologar Merljak
Arhiv OŠ Renče

Kaj je kultura ?
Kaj je kultura v pravem pomenu besede?
Je to nekaj, kar te prevzame, te zmede?
Je to tisti občutek, ki ti dušo opije,
jo razburka, v celofan jo zavije?
Je kultura le pesem, ki poet jo napiše,
morda je le slika, ki slikar jo nariše?
Je to opera, drama, je kip?
Je to večnost … ali le hip …
Kultura ni treba, da je visoka.
Kultura je revežu ponujena roka,
je pesem ob kozarčku zapeta,
so telesa od ljubezni razgreta.
Kultura je vse, kar življenje nam riše,
so polja, gozdovi, so ceste in hiše.
Kultura je vse, kar okrog nas se vrti,
kultura sem jaz … in kultura si ti,
kultura – to smo mi vsi … 
Robert Petrovčič
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Predstavitev Vipavske doline na sejmu Natur
Alpe Adria in Expomego
Pred začetkom turistične sezone
je pravi čas, da svojo ponudbo
predstavimo tudi na sejmih. Že
tretje leto zapored so se ponudniki
občin Renče-Vogrsko, Ajdovščina,
Vipava, Miren-Kostanjevica in
Šempeter-Vrtojba skupno predstavljali v sklopu destinacije Vipavska dolina na kar dveh sejmih:
Natur Alpe Adria, ki je potekal med
30. januarjem in 2. februarjem v
Ljubljani, in na Expomegu, ki se je
med 14. in 17. februarjem odvijal v
sosednji Gorici.
Oba sejma imata skupno to, da dajeta posameznim ponudnikom možnost
predstavitve njihovih izdelkov in turistične
ponudbe. Natur Alpe Adria je eden izmed
večjih turističnih sejmov v Sloveniji in je
naravnan pretežno k predstavitvi ponudbe, ki je vezana na aktivno preživljanje
prostega časa. Expomego pa je bolj lokalno naravnan, tu predstavitev naših ponudnikov dopolnjuje pestro paleto prikazov
različnih obrtnikov in podjetij, ki delujejo
v širši okolici italijanske Gorice (I).
Vsekakor smo v zadnjih treh letih z enotno in celostno naravnano podobo destinacije Vipavska dolina na sejmih dosegli
večjo prepoznavnost med obiskovalci, kar
nas je nenazadnje umestilo tako na turistični zemljevid Slovenije kot pripomoglo
k širši prepoznavnosti tudi v tujini.

V letu 2018 je namreč svetovni vodnik
Lonely Planet Vipavsko dolino razglasil
za eno od TOP 10 turističnih destinacij v
Evropi, kar si lahko štejemo za izjemno
velik dosežek, še posebej ker gre za destinacijo, ki deluje tako malo časa.
Vsekakor je pomembno, da še naprej
vztrajamo v povezovanju svojih ponudnikov, tudi na medobčinski ravni, stremimo
h kvaliteti svojih produktov in storitev ter
ustvarjamo optimalen prostor za nova
turistična doživetja za naše sedanje in
bodoče goste.
Zahvaljujemo se vsem ponudnikom iz
občine, ki so se letos predstavili na obeh
sejmih in tako zastopali barve turistične
ponudbe našega območja:
• Vina Guštin (vino in oljčno olje)
• Društvo mladi Renče-Vogrsko (Lakeness festival in Vipava Sup Adventure)
• Kmetija Nunči (izdelki iz kozjega mleka)
• Vina Mozetič (vino)
• Woo-den (leseni izdelki)
• Kmetija Mozetič (vino)
Turizem smo ljudje in veseli nas, da imamo kljub majhnosti svoje občine veliko
kvalitetnih ponudnikov, ki so že danes del
pestrega mozaika turistične ponudbe Vipavske doline in navsezadnje Slovenije. 
in

Anja Sedevčič
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Priložnost za predstavitev in spoznavanje
italijanskih gostov na Workshopu v Padovi in
Veroni
Slovenska turistična organizacija
je s predstavništvom v Milanu med
19. in 20. februarjem organizirala
dva dogodka, t. i. Workshopa v
mestih Padova in Verona.

dostopnimi storitvami. Uživanje v dobri
hrani in sprostitev
sta za italijanske
goste na prvem
mestu.

Namen takšnih dogodkov je predstavitev
destinacij in aktualne turistične ponudbe
turističnim agencijam v Italiji. Oba dogodka
sta bila zaprte narave in tako omogočala le
omejeno število participacij s strani predstavnikov iz Slovenije.

Vipavska dolina
in Brda z mestom
Nova Gorica predstavljajo odlično
vstopno točko
prav za te goste.
Turističnim agentom
smo predstavili obe
destinaciji kot odlični enogastronomski
točki, ki ponujata pristno butično razvajanje
ob vrhunski kapljici vina, degustaciji lokalnih
domačih specialitet s pogledom na dih jemajočo naravo in pestro kulturno dediščino.

za kulinarično in vinsko ponudbo območja,
najem zasebnih nastanitev višjega cenovnega razreda in možnosti razvajanja v SPA in
wellness centrih.

Večini agentov, ki so se udeležili teh
workshopov, je ta zahodni del Slovenije še
nekoliko neznan, predvsem ga dojemajo kot
prehodno območje na poti v Ljubljano, Bled
ali vzhodno Slovenijo, kjer je več termalne
in wellness ponudbe.

Dogodka sta bila ključna za spletanje novih
vezi in hkrati spoznavanja njihovih potreb in
želja. Vsekakor je pred turističnimi delavci
velik izziv po zagotavljanju dodatne ponudbe, ki bo še bolj privlačna za razvajanja
željne italijanske goste. 

Aljoša Ota, predstavnik slovenske turistične
organizacije v Italiji, je predstavil njihovo
delovanje, pri tem pa poudaril predvsem
oglaševalske kampanje in aktivnosti, ki so
na italijanskem trgu predvidene v letu 2019.
S slovenske strani se je predstavljalo 10
ponudnikov oz. destinacij, med njimi tudi
Vipavska dolina skupaj z destinacijo Brda.
Obeh dogodkov se je skupno udeležilo 86
agentov iz 51 italijanskih agencij. Zanimanje
za slovensko turistično ponudbo je izjemno
veliko, italijanski gostje pa so zaenkrat še
vedno glavni obiskovalci Slovenije.
Slovenija je v Italiji poznana kot zelena, čista
in varna država, s kvalitetnimi in cenovno

Po predstavitvi Vipavske doline in Brd so bili
vidno navdušeni. Zanimali so se predvsem

Anja Sedevčič
Osebni arhiv Anje Sedevčič

Glasbeni večeri v Bukovici
V sodelovanju z Občino Renče-Vogrsko že osmo leto zapored
Glasbeno društvo NOVA organizira koncertne cikle Glasbeni
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večeri v Bukovici. Rdeča nit proglasbenikov in glasbenih skupin, ki
gramsko-vsebinskega dogajanja je pokrivajo širok spekter glasbenih
predstavitev tako prepoznavnih kot žanrov.
tudi kakovostnih neuveljavljenih

iz občine
15. februarja je v valentinovem duhu na
prvem letošnjem koncertu v Dvorani Angela Mlečnika nastopil Uroš Perić s svojim
Bluenote Quartetom. Pianist, pevec,
avtor in aranžer je z markantno prezenco
delil ritme jazza ter občutenost bluesa in
soula. Med prepoznavne hite legendarnih

ustvarjalcev je uvrstil kar nekaj avtorskih
skladb in navdušil številno občinstvo.
Energija koncerta se nato je z obiskovalci
preselila v kletne prostore Kulturnega
doma Bukovica, kjer je ob melodijah skupine Mysenedamo marsikateri par noge
ponesel na plesišče.

Glasbeni večeri v Bukovici se bodo nadaljevali 15. marca s koncertom ob 110.
obletnici rojstva Zorana Mušiča. 
Sara Štrancar
Mateja Nikolić

Slavnostni dvig zastave ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
Občina Renče-Vogrsko in Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo »Veteran« Nova Gorica
sta 23. decembra lani na ploščadi
pred Kulturnim domom Bukovica v
počastitev dneva samostojnosti in
enotnosti pripravila tradicionalno
prireditev »Slavnostni dvig zastave«, na kateri je bila čast dviga
slovenske zastave pod vodstvom
društva »Veteran« dodeljena
učencema OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče Jaši Mozetiču in
Tinetu Vodopivcu.
Na letošnji prireditvi so za kulturni
program ponovno poskrbeli učenci naše
šole Tine Vodopivec kot napovedovalec
in recitator, Jana Makuc kot recitatorka,
vokalna skupina v sestavi Gaja Stepančič,
Sara Vuk, Veronika Furlan, Jana Makuc in
Veronika Makuc s pesmijo, Ariana Ambrož z violino in Hana Lukežič s flavto; z
domoljubno pesmijo pa so se državnemu
prazniku poklonili tudi pevci Mešanega
pevskega zbora Klasje Bukovica-Volčja
Draga.

Slavnostno dejanje sta počastila tudi bivši
in novi župan naše občine. G. Aleš Bucik
je v pozdravnem nagovoru med drugim
spomnil na začetek slavnostnega dvigo-

vanja zastave v Občini Renče-Vogrsko in
poudaril pomen aktivnega sodelovanja
učencev naše šole pri tem pomembnem
dejanju, g. Tarik Žigon pa je spregovoril
o vlogi in pomenu praznovanja dneva
samostojnosti in enotnosti ter se zavezal,
da bo kot župan tudi sam skrbel za to,
da bo slavnostno dvigovanje zastave v
naši občini tudi v prihodnje pomemben
opomnik spoštovanja državnih simbolov
in praznikov.
Po dvigu zastave so člani društva »Veteran« ponovno poskrbeli za svojevrstno
presenečenje, saj so obema učencema,
ki sta dvignila zastavo, podelili državni
zastavi, ki ju bosta vedno spominjali na
izkaz spoštljivega odnosa do enega naših
največjih državnih simbolov – zastave
naše domovine. 
Vladka Gal Janeš
Anja Sedevčič

Občina Renče -Vogrsko
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Novoletno srečanje predstavnikov Renč in Štarancana

V duhu prijateljstva in sodelovanja
Tradicionalna novoletna srečanja
pobratenih krajev Štarancana in
Renč so tudi tokrat izzvenela v
prijateljskem in sproščenem vzdušju. Prijatelji in znanci obeh krajev,
ki opravljamo različne zadolžitve
v svojih okoljih, si v neformalnih
pogovorih izmenjamo izkušnje ter
snujemo nove projekte in aktivnosti
za prihajajoče obdobje. Letošnje
bogato sodelovanje med krajema
smo zaključili s srečanjem, ki je
tokrat potekalo v lovski koči nad
Renčami. Predstavniki renških društev ter nove občinske in krajevne
uprave so prijazno pričakali predstavnike Občine Štarancan. Stiski
rok, objemi, prijazne besede so
najboljši dokaz, da sta v pobratenje
vtkani srčnost in vztrajnost številnih
posameznikov, ki svoj prosti čas in
energijo namenjajo obiskom, delavnim srečanjem in pobudam, ki jih
skupaj načrtujejo in udejanjajo.
Tokratnega novoletnega srečanja se je
udeležila številna delegacija pobratene
občine z županom Riccardom Marchesanom, podžupanjo Erico Boscarol, svetniki
občine, nekdanjim županom in predsednikom ANPI Giorgiom Nogherottom,
predsednikom Odbora 2. junij, člani Pro
Loca, predstavniki prostovoljnih krvodajalcev … Sprejela sta jih Tarik Žigon, novi
župan Občine Renče-Vogrsko, in Florida Petelin, novo izvoljena predsednica
Sveta KS Renče, s člani Sveta. Omizju
so se pridružili še Borut Zorn, zaslužni
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predsednik KS Renče, ki je v prejšnjih
dveh mandatih skrbel za številne obiske in
aktivno sodelovanje obeh krajev, Katjuša
Žigon, ki je bila več let zadolžena za stike
s pobrateno občino, člani ZB Renče s
predsednikom Miranom Pahorjem in s
požrtvovalnim Angelom Mlečnikom, ki
kljub letom zavzeto spremlja dejavnosti
pobratenja obeh krajev. Med zbranimi
naj omenimo tudi predsednico RK Renče
Rožico Žvanut, ki skrbi za sodelovanje s
prostovoljnimi krvodajalci iz Štarancana,
prisotni pa sva bili tudi predsednica in
podpredsednica Društva KUL-TU-RA
Renče. Ob topli peči in dobri hrani so se
pletli številni pogovori o opravljenem delu
in novih zamislih, ki bi sodelovanje med
krajema še razširili, poglobili in obogatili.
Po izmenjavi daril predstavnikov obeh
skupnosti so Riccardo Marchesan, Tarik
Žigon in Florida Petelin v nagovorih naglasili dobro sodelovanje med krajevnima oz.
občinskima upravama, šolskima kolektivoma in učenci obeh krajev, enako med

številnimi društvi in organizacijami, kar
vse je omogočilo več uspešno izpeljanih
projektov, med katerimi izstopa evropski projekt BiFree, ki je lepo zaokrožil
slovesnosti ob 40. obletnici pobratenja.
Iz njihovih besed je bilo mogoče razbrati
iskreno željo po nadaljnjem sodelovanju v
obojestransko zadovoljstvo in v podporo
prizadevanjem za mir v tem delu Evrope
ter še posebej za miroljubno sožitje med
sosednjima narodoma.
Člani skupine za pripravo posodobljene
dvojezične knjige »Bratje v svobodi« so
obvestili prisotne o svojem delu in o tem,
da v kratkem načrtujejo izid dopolnjene izdaje omenjene publikacije. Knjiga
bo predstavila korenine pobratenja in
dogajanje v preteklih letih, hkrati pa bo,
obogatena s slikovnim gradivom, pomemben dokument živahnih, prisrčnih stikov in
trajnega prijateljstva. 
in

Vesna Pahor

Dogodki

Valentinov ples v Bukovici
Tudi letos, drugo leto zapored, se
je v Bukovici odvijal Valentinov
ples. Lanski Valentinov ples smo
letos nekoliko nadgradili. V sklopu
Glasbenih večerov v Bukovici so se
obiskovalci lahko najprej prepustili
glasbenemu ustvarjanju Uroša
Perića in Bluenotte quarteta.
Po koncertu je sledilo druženje z
Valentinovim plesom in skupino
Mysenedamo. Organizatorja dogodka sta bila GD Nova in Občina
Renče-Vogrsko, za pomoč pri
organizaciji plesa pa je poskrbelo
tudi KTŠD Bukovica-Volčja Draga.
Na splošno velja, da je valentinovo
dan zaljubljencev, vendar se pomen
tega dne skriva drugje. Na Slovenskem Valentinov dan, ko goduje sveti
Valentin, poznamo že vrsto let, vendar
se ga je praznovalo in častilo drugače
kot danes. Danes se je v marsikateri
kulturi, med katerimi je tudi slovenska,
praznovanje tega dne nekako vrinilo na
način, da naj bi si na ta dan izkazovali
ljubezen z besedo ali drobnimi pozornostmi. Po starem kmečkem koledarju
pa je bil to dan, ko naj bi Valentin
prinesel ključe do korenin, zato so mu
pravili prvi spomladin. Valentin v tem
času ureže prvo trto, ponekod pa se
prične delo na vrtovih.
Kakorkoli gledamo na valentinovo, bi
lahko rekli, da se na ta dan izkazuje
ljubezen, pa naj si bo to do ljubljene
osebe, prijatelja, rastline ali zemlje.
Pomembno je le to, da ne pozabimo,
da je za človeka in zemljo največje
bogastvo lep, spoštljiv in ljubeč odnos
skozi vse leto in ne darilo na skomercializiran dan.

Draga in hvala vam, drage obiskovalke
in obiskovalci, za vašo podporo, ki nam
jo izkazujete z vsakim vašim obiskom. 

in

Irena Rovan

65 let skupnih dni
65 let skupnih dni, medsebojne
pozorne skrbi in sajenja ljubezni
tudi naprej mlajšim generacijam za
popotnico v svet. To sta ob častitljivi obletnici poroke praznovala
Angel in Fanica Mlečnik 19. februarja. Predvsem pa sta, za naš čas
tako poln nestabilnih odnosov, živ

dokaz, kot sonce upanja, da zveza
dveh lahko ne le obstane, temveč
tudi iskrivo živi vse do starostnih
dni.
Uredniški odbor se pridružuje čestitkam z
željo, da naj se ta čudovita zgodba nadaljuje v zdravju in ljubezni. 

V petek, 15. februarja, se je mogoče v
naših srcih spletla kakšna lepa misel ali
verz, ki jo bomo podarili dragi, mogoče
osamljeni in ljubezni potrebni osebi, in
to samo zato, da ji polepšamo trenutek
življenja.
V prijetni družbi in ob zvokih glasbe je
večer hitro minil. Hvala organizatorjem
večera, hvala KTŠD Bukovica-Volčja
Občina Renče -Vogrsko
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Podelitev priznanj za športnika leta 2018
Čestitke tekmovalcem in trenerjem ŠD Partizan Renče
V Ljubljani je Gimnastična zveza
Slovenije na prireditvi Športnik
leta 2018 podelila priznanja najuspešnejšim društvom, posameznikom in trenerjem.
V programu Gimnastika za vse je ŠD Partizan Renče dobil priznanje za tretje najuspešnejše društvo. V športni akrobatiki je
bil Žan Zorn razglašen za športnika leta v
mladinski kategoriji, v absolutni kategoriji
pa je osvojil 2. mesto. Tim Mozetič je v
absolutni kategoriji v športni akrobatiki
dosegel 3. mesto. Za trenerja leta je bil v
športni akrobatiki v mladinski kategoriji
razglašen Jurij Arčon.

Naše društvo se je v Novi Gorici udeležilo
tudi prireditve Športnik Goriške 2018, kjer
je Športna zveza Nova Gorica predstavila
športne dosežke iz preteklega leta in podelila priznanja najuspešnejšim športnikom in športnim delavcem. Iz ŠD Partizan
Renče so ekipe mladink, mladincev in članov dobile pisno priznanje. Zlato medaljo
je dobil Tim Mozetič, srebrno medaljo so
dobili Žan Zorn, Matjaž Cotič, Lea Vidić
in Petra Arčon. Predsednik društva Igor
Ferjančič je dobil bronasto plaketo za več
kot desetletno delo v društvu. Jurij Arčon
je dobil zlato plaketo za 30-letno delo v
ŠD Partizan Renče. 
Janja Hočevar Arčon
Maja Cotič in Borut Zorn
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šola in vrtec

Kako nastane lesena košara?
V mesecu decembru lani je otroke
iz skupine Oblački obiskal Metkin
dedek gospod Boris Arčon. Pokazal
nam je, kako se pletejo koši.
Za izdelavo košare je potreboval nekaj vej leskovega in topolovega lesa. Pri zvijanju leskove veje so mu na pomoč priskočili tudi otroci.
Otrokom je povedal, da je to njegov konjiček
že od mladih nog in da ga je za to navdušil
njegov oče. Otroci so ves čas navdušeno opazovali njegove spretne prste. Izdelane košare
nam je ob koncu prijetne in poučne urice tudi
podaril. Veseli smo bili njegovega obiska.
Hvala dedku Borisu! 
Teja Turel in Mojca Kobal
Teja Turel

Dirkalni avto od blizu

Lovec na obisku

V četrtek, 31. januarja, je skupino
Mavrice obiskal Jakov tata Vasja
Miklavčič, voznik relija.

vožnjo dirkalnika, in otrokom dovolil,
da so se usedli za volan. Vsakega otroka
posebej smo fotografirali in mu kasneje v
vrtcu izdelali »dirkaško licenco«.

Z otroki smo ga nestrpno čakali na parkirišču za šolo in zvok dirkalnega motorja
je bilo slišati že od daleč. Ob prihodu so
otroci ostali odprtih ust in popolnoma
tiho. Malo so bili začudeni, malo presenečeni in zelo navdušeni.

V skupini Oblački smo v četrtek,
17. januarja, gostili Zalinega dedka
lovca. Otroci so ga pričakali z velikim navdušenjem.

Obisk staršev v vrtcu je vedno posebno
doživetje, ki ga otroci doživljajo z obilico
ponosa in veselja, hkrati pa je priložnost,
da spoznajo poklic, zanimiv hobi ali kaj
drugega.

Ogledali so si zunanjost dirkalnika, kaj
hitro pokukali tudi v notranjost in Vasji zastavili kar nekaj vprašanj. Vasja je otrokom
predstavil opremo, ki jo potrebuje med

Vasji se zahvaljujemo za »dirkaško« dopoldne. 
Mateja Komac
Arhiv OŠ Renče

Predstavil jim je pripomočke, ki jih potrebuje za lov, in povedal mnogo zanimivega
o skrbi za gozdne živali. Vprašanja so kar
vrela iz otroških ust. Posebej zanimive so
se jim je zdele lovska obleka in značke, ki
jih je imel na njej. Ob zaključku prijetne
urice so lahko otroci gledali skozi daljnogled in opazovali bližnji hrib. Čas je hitro
minil, otroci pa so ga želeli še kar naprej
poslušati in spraševati.
Hvala dedku Dragu za obisk! 
Teja Turel in Mojca Kobal
Teja Tuel
Občina Renče -Vogrsko

13

šola in vrtec

Posebna pravljica od posebne bralke Eve
Znano je, da pravljice ugodno
vplivajo na otrokov vsestranski
razvoj. Če pa nas v vrtcu obišče
starejša sestrica, ki čudovito bere,
je pravljica obogatena z neštetimi
občutki in s posebnimi doživetji.
Eva Kogoj je otrokom iz skupine Mavrice prebrala pravljico o
majhnem in bistrem Pajku Pipu,
ki se je v zgodbi izkazal za zelo
koristnega pomočnika babice Tine.
Otroci so pravljico zavzeto poslušali, si ogledali ilustracije in bili nad
obiskom in branjem navdušeni.
Pajkec je otrokom skozi zgodbo
pojasnil številne osupljive stvari o
svojem življenju, o tem, kako plete
mrežo in kako so pajki koristni, ter
izpostavil pojem prijateljstva med
človekom in živalmi.

Pravljice so idealno sredstvo, da posvetimo čas svojim otrokom, zato jim jih berite
vsak dan in se z njimi prepustite pravljičnemu svetu.

Zahvaljujemo se Evi, da nas je popeljala v
svet domišljije. 
in

Mateja Komac

Šola ima talent 2019 tudi tretjič
napolnila dvorano
Učenci in učenke Osnovne šole
Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče (v nadaljevanju OŠ Renče)
so spet dokazali, da se OŠ Renče lahko ponosno pohvali s celo
vrsto talentov. S svojimi izjemnimi
nastopi so omogočili čudovit večer,
s katerim je Šolski sklad svoj račun
ojačal za debelih 573,41 evra prostovoljnih prispevkov in donacij.
Najlepša hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu uspehu in
ustvarili nepozabno prireditev.
Organizacijski odbor zdaj že tradicionalne
prireditve Šola ima talent je na čelu z Ano
Novak, predsednico Upravnega odbora
Šolskega sklada OŠ Renče, tudi letos
pričaral krasen kulturno-umetniški večer.
Polna dvorana je lahko uživala v raznovrstnem programu tako ustvarjalnih otrok
OŠ Renče, ki so šele na začetku svoje
umetniške poti, kot tudi že uveljavljenih
umetnikov. Posebnost letošnje izvedbe
14
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je bila zagotovo premierna predstavitev
himne prireditve, ki jo je ekskluzivno za
prireditev Šola ima talent napisala Alja
Furlan, uglasbila pa več kot talentirana
Nika Kodrič, brez katere bi si prireditev

težko predstavljali. Himna, ki so jo skupaj
z Niko Kodrič zapeli vsi letošnji nastopajoči, je krasno otvorila dogodek in prav vse
v dvorani navdala s posebnim navdihom
in spodbudo.

šola in vrtec
Vzdušje, podpora in zagnanost ekipe
dokazujejo, da mora prireditev Šola
ima talent ostati tradicionalen dogodek
šole, saj spodbuja k razvoju talentov,
ustvarjalnosti in povezovanju otrok k
ustvarjanju skupnih točk. Veliki oder
velike dvorane Angela Mlečnika Kulturnega doma v Bukovici, ki jo organizatorjem vsako leto solidarno odstopi Občina
Renče- Vogrsko, predstavlja nastopajočim
pomemben poligon krepitve samozavesti
in veščin ustvarjanja čarovnije s publiko.
Že sam nastop pred polno dvorano je za
nastopajoče velik uspeh, ki terja mnogo
poguma. A ne le to, tudi letos so vsi nastopajoči na svojih raznolikih nastopih več
kot blesteli: na odru se je pelo, plesalo,
igralo na inštrumente, plesalo s palico,
predstavljajo veščine karateja in še in še.
Prireditev je tokrat vrhunsko povezoval –
prav po svoji pozitivni in motivacijski plati
večini dobro znan učitelj – Marko Juretič,
ki je odlično slalomiral med vsemi talenti,
žiranti in nastopi ter dogodku dodal prav
posebno energijo.
S svojimi duhovitimi »intermezzi« pa je
prireditev popestril tudi Primož Forte,
večini znan kot Gušto iz televizijske serije
Ena žlahtna štorija, ki je odlično objel ženski del letošnje strokovne komisije. Poleg
Primoža Forteja sta nastope pod budnim
očesom svoje strokovnosti pazljivo spremljali še pevka Tinkara Kovač ter profesionalna plesalka in koreografinja Nastja
Bremec Rynia. Soglasno in zelo usklajeno
so na zmagovalni oder letošnje edicije
prireditve Šola ima talent 2019 postavili:
1. Michele Malović (5. a) in Saro Janjilović (5. e), ki sta tako žirijo kot
publiko prepričali s svojim neverjetno
usklajenim plesom s palico (twirling v
paru). Njun »Pozdrav soncu« je žarel od
pozitivne energije – še sonce samo jima
je zagotovo zavidalo sončnost in srčnost.
Nastop je bil tehnično povsem dovršen
in izveden brez napake, odplesan lahkotno, prepričljivo in zmagovalno. Michele
in Sara sta absolutni zmagovalki, vredni
poklona in spoštovanja.
2. Urško Furlan (3. a), ki je s svojo pozitivno energijo, sončnim in tehnično zelo
dovršenim igranjem na harmoniko očarala vse prisotne v dvorani ter si s svojo
izjemno izvedbo pesmi Pod Poncami
prislužila 2. mesto z zlatim sijajem.
3. Kristino Taskov (4. a), ki je skupaj s
svojo plesno skupino (Ivan Mitkov,
Sara Bizimovska, Mihaela Bojchevska,
Daniel Ilievski, Chiara Leban, Angelcho
Mladenovski, Stella Todorova) očarala
s harmoničnim, usklajenim in ritmično
izjemno težavnim makedonskim plesom

Pajduško oro in si s krasno predstavitvijo
makedonske kulture zaslužila odlično 3.
mesto.
Žirija pa je podelila še dve posebni
nagradi, in sicer je posebno nagrado za
interpretacijo prejela Kristin Prinčič Simčič (5. a), ki je s svojim krasnim glasom in
nežno mehkobo čudovito odpela Ditkino
pesem Ne bodi kot drugi, posebno nagrado za izvirnost pa je prejela Nika Grenkuš (5. a), ki je dvorano očarala s svojim
izjemnim igranjem na kar dva inštrumenta hkrati. Združila je harmoniko in klavir
ter nas suvereno in nasmejano kot prva
harmonipianistka na svetu odpeljala s
harmoniklavirjem po avtocesti domišljije,
poguma in veselja.
Čestitke vsem zmagovalcem, nagrajencem
in ostalim nastopajočim, ki so za mišjo
dlako ostali za zmagovalci. Točno tako je
bilo, kot je poudarila tudi komisija: razliko
so naredile malenkosti in prav malenkosti
so iz množice bleščečih nastopov povlekle
zmagovalce. A zmagovalci so vsi Prav vsak

od nastopajočih si namreč zasluži globok
poklon in iskrene čestitke. Medtem ko
smo vsi skupaj nestrpno čakali na rezultate, ki so jih v zaodrju temeljito predebatirali strokovni žiranti, smo na odru lahko
občudovali izjemno plesno skupino MN
Plesne šole Nova Gorica, ki jo vodi Nastja
Bremen Rynia, in prisluhnili harmoniji
prelepih glasov kvarteta Martinčice, ki
ustvarjajo pod vodstvom Martine Feri.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli podprli
prireditev Šola ima talent in tako poleg
dobrega dela in konkretno podkrepljenega mošnjička Šolskega sklada omogočili
otrokom OŠ Renče brušenje svojih talentov in nabiranje izkušenj na velikem odru.
Organizatorjem pa čestitke za izvedbo izjemnega dogodka, ki bo z zbranim denarjem pomagal pri nakupu nadstandardne
opreme, sofinanciral določene dejavnosti
šole in subvencioniral otroke iz socialno
šibkih družin. 
Tina Krog
Tina Krog in Matija Kogoj
Občina Renče -Vogrsko
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Zvezde vabijo
Učenci gledališkega krožka OŠ
Renče smo letos pripravili gledališko predstavo z naslovom Zvezde
vabijo po literarni predlogi Mihe
Mazzinija. Zgodba govori o najstnikih, ki se spopadajo s svojimi

Zgodbo smo na dan pred slovenskim kulturnim praznikom dvakrat res z veseljem
odigrali. Z začetno himno, nagovorom
gospoda ravnatelja Bogomirja Furlana in
našo izvedbo smo ta pomemben praznik
obeležili za vse nas, enkrat za mlajše in
drugič še za starejše učence.
Tretjič pa smo se predstavili še javnosti
13. februarja zvečer: našim staršem, prijateljem, mnogim sošolcem in krajanom.
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težavami, iščejo nova prijateljstva,
jih razdirajo in znova spet sestavijo.
Predstava nakaže, kako v virtualnem svetu mladi iščejo uteho, ker
v resničnosti včasih ni dovolj prostora zanje, kako skušajo poiskati

Tudi ta izvedba nam je odlično tekla po
domačih odrskih deskah. Malo so nam
jo zagodle le težke, rdeče zavese, ki so se
sredi predstave odločile, da bodo delno
obvisele po svoje.
Najprej smo debelo pogledali, se malo
prestrašili, potem pa smo zagrabili vsak
del zavese in jo držali skoraj perfektno.
Publiki je bila predstava zelo všeč, stari
zavesi pa tudi ni nihče zameril.

in pokazati vsem svoj talent. Včasih
jim spodleti, a vedno znova in znova jim uspe prilesti spet na zeleno
vejo. Zato pa so potrebni pogum,
pravi prijatelji in kanček sreče.

Vsi smo se zelo zabavali. Mislim, da je
bila to dobra izkušnja za vse nas, vloge
so nam bile pisane na kožo in igrali smo
tako rekoč sebe. Hvala pa tudi vsem, ki ste
pridno napolnili skrinjico za Šolski sklad. 
Marisa Černe, 7.a, članica Gledališkega
kluba Osnovne šole Renče
Ingrid Heuffel Berginc

šola in vrtec

Bralni tabor na POŠ Bukovica
V ponedeljek, 3. decembra lani, je
popoldan na POŠ Bukovica potekal bralni tabor. Udeležilo se ga je
24 učencev. Na začetku smo se
zbrali ob lanterni v krogu, kjer smo
se s predajo kraguljčkov pozdravili.
Vsak je povedal, zakaj se je odločil
za tabor, kaj pričakuje, in seznanili
sva jih s potekom dela.

spominjala na praznovanje božiča. Listke
so položili v vrečko, iz katere so nato izžrebali vsak en listek. In že je potekalo delo
po skupinah, kjer so učenci iz danih besed
zapisali voščilo za praznike, pismo Božičku
… Vsaka skupina je zapis tudi prebrala.
Sledilo je likovno ustvarjanje, in sicer izdelava božičnih okraskov iz slanega testa.
Po malici smo ponovili glasbeni program.
Zatem smo v lanternah prižgali svečke in
se skupaj s starši sprehodili do okrašene
smreke pred kulturnim domom, kjer je
sledil kratek kulturni program. Gospod
ravnatelj pa nas je presenetil s spustom
lampijončkov sreče. 

Po pogovoru smo se usedli okrog
smrečice, kjer smo ob prižganih lučkah
prisluhnili zgodbici Božične potičke za
vse. Sledil je pogovor o vsebini pravljice.
Vsak učenec je dobil listek, na katerega je
napisal besedo iz pravljice, ki ga je najbolj

Barbara Mugerli in Urška Žiberna
vir: www.pixabay.com

Pevski glasovi OŠ Ivana Roba v Ljubljani
Letos so pevci in pevke pevskih
zborov osnovne šole in vrtca
imeli posebno čast. Vsi zbori: OPZ
Šempeter pri Gorici, MPZ Šempeter pri Gorici, OPZ Vrtojba, OPZ
Vogrsko in OPZ vrtca Šempeter
pri Gorici so bili za vztrajno delo in
petje nagrajeni z ogledom baletne
predstave v Cankarjevem domu
v Ljubljani. Na lepo mrzlo zimsko
nedeljo smo se s tremi avtobusi
odpeljali iz Šempetra pri Gorici v
Ljubljano.

Ogledali smo si enkratno in edinstveno
baletno predstavo Kekec v izvedbi SNG
Maribor in priznane skupine Katalena.
Ravno letos obeležujemo 100 let od prvega izida povesti Josipa Vandota Kekec na
hudi poti. Hkrati pa je ta projekt koreografa Edvarda Cluga in skupine Katalena
posvečen stoletnici slovenskega baleta. V
predstavi upodobljeni liki so vsem dobro
poznani, prav tako glasba, ki nas popelje
skozi celotno zgodbo. Vsi smo bili nad
izvedbo zelo navdušeni, prav tako nad
zanimivo in dovršeno scenografijo ter nad
prekrasnimi kostumi. Baletna predstava

Kekec je v vseh nas pustila veliko mero
estetike in profesinalnosti. Nekaj utrinkov so učenci tudi narisali in opisali.
Hvala vam, gospod ravnatelj, da ste nam
omogočili ogled tako čudovite predstave
in tako nagradili naš trud. Zahvala gre
tudi vam starši, da ste s tako številčno
udeležbo vaših otrok izkazali podporo in
nagradili naše delo ter da cenite to zvrst
umetnosti. Kajti glasbe in plesa ti ne more
nihče dati, če ju ne nosiš v srcu. 
Helena Hvala Prah in Matejka Harej
Helena Hvala Prah
Občina Renče -Vogrsko
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Državno prvenstvo v skokih z male prožne
ponjave
V soboto, 2. februarja, je v Areni
Bonifika v Kopru potekalo Državno
prvenstvo v skokih z male prožne
ponjave. Dogodek, ki je potekal
pod okriljem Gimnastične zveze
Slovenije, je gostil Športni klub
Flip Piran. Tekmovanja se je udeležilo kar 560 tekmovalcev iz cele
Slovenije. Telovadci Športnega
društva Partizan Renče so se kljub
hudi konkurenci ponovno odlično
odrezali in domov prinesli vrsto
odličij, veliko tudi najžlahtnejših.
Naši najmlajši udeleženci prvenstva so prikazali lepo izvedbo prvinskih skokov z male
prožne ponjave. Cicibanke (Lana Saksida,
Slavica Panić, Manca Arčon, Nicol Malović, Brina Bajc Bremec in Lija Špacapan)
so pristale na nehvaležnem 4. mestu,
medtem ko so njihovi vrstniki cicibani (Rok
Vidič, Tevž Pelicon, Jaša Žižmond, Jan Terčič, Jan Bombek in Lan Juretič) skupinsko
osvojili bronasto kolajno.
V ekipi mlajših deklic imamo večino
tekmovalk, ki so ravno z novim letom
prestopile iz kategorije cicibank, zato jim
ni bilo lahko. Mlajše deklice (Sara Žbogar
Fajt, Ariana Ambrož, Zarja Saksida, Lana
Ušaj in Julija Furlan) so se uvrstile v zlato
sredino, na 10. mesto.
V kategoriji mlajših dečkov se je s 5.
mestom najbolje uvrstil Matic Bremec,
ekipno pa so mlajši dečki (Matic Bremec,
Kevin Baša, Kristjan Ferjančič, Nik Carli
Fritz, Tim Šuligoj in Jakob Klede) zasedli 7.
mesto. Na enako mesto se je uvrstila tudi
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ekipa starejših deklic (Uršula Krkoč, Vita
Slejko, Taja Fabijan, Marisa Černe, Tia
Pahor in Sara Farsure).
Starejši dečki so od vseh tekmovalcev najbolj
blesteli. Kar pet tekmovalcev iz ŠD Partizan
Renče se je uvrstilo v prvo deseterico. Z izjemno dovršenimi skoki so starejši dečki (Jure
Rupar, Enej Lango, Ahac Pavlica, Patrik
Nemec, Jernej Pelicon, Žiga Čebron in Žiga
Mozetič) zasluženo osvojili naslov državnih
prvakov. Posamezno se je v najboljši luči ponovno pokazal Jure Rupar, ki je osvojil naslov
državnega prvaka. Jure nadaljuje neverjeten
niz zmag z nastopi na mali in veliki prožni ponjavi. Na stopničkah bi se mu skoraj pridružil
Enej Lango, če mu ne bi zmanjkalo nekaj točk
za bronasto kolajno.
Pohvale gredo tudi mladinkam in mladincem ŠD Partizan Renče, saj so oboji stali

šp o r t
na najvišji stopnički. Pri mladinkah se je s
5. mestom najbolje uvrstila Petra Arčon.
Dobre rezultate so dosegle tudi ostale
mladinke (Lea Terčon, Hana Lukežič, Veronika Žvanut in Nika Mozetič). Med vsemi
tekmovalkami so zbrale največ točk in tako
postale državne prvakinje.
V kategoriji mladincev si je Matjaž Cotič
prislužil bronasto medaljo, kar je v taki
konkurenci, kot je bila na tekmi, izvrsten
uspeh. Dobre skoke so prikazali tudi ostali
posamezniki (Matjaž Cotič, Peter Saksida,
Nace Pavlica, Rok Čebron, Jani Slejko in
Anže Arčon) in tako s skupnimi močmi
prišli do naslova državnih prvakov.
Pri članih je srebrno medaljo osvojil Žan
Zorn. Sledil mu je Tim Mozetič s 6.mestom. Ekipno so člani (Žan Zorn, Tim
Mozetič, Blaž Petarin, Matjaž Krusič, Nejc
Saksida in Žiga Pavlica) osvojili naslov
državnega podprvaka.
Naši trenerji na tekmovanju niso samo
spremljali svojih vrst, temveč so tudi sami
pokazali svoje znanje. Pri moških je Jurij
Arčon postal državni prvak v kategoriji
starejših članov, ravno tako je pri ženskah
Mojca Arčon osvojila naslov državne
prvakinje, Jerneja Pufek pa je bila druga.
Pohvalno, da trenerji našega društva še
vedno vzdržujejo dobro kondicijo in s svojimi akrobacijami dajejo lep vzgled mnogo
mlajšim varovancem. 
Edvin Ušaj
Maja Cotič

"Ne"pričakovan naslov državnega prvaka
Velenje je v soboto. 19. januarja, pripravilo sabljaško državno
prvenstvo za kadete in mladince.
V kategoriji meč kadeti je nastopil
tudi Jan Rusjan iz Volčje Drage, ki
je že od začetka te sezone kazal
odlično formo na različnih tekmah
po Evropi.
Že v predtekmovanju je v svoji skupini z
vsemi dobljenimi borbami skupno zasedel
2. mesto. V direktnih eliminacijah pa se je
gladko prebil do finala, kjer se je spopadel
z Lanom Golobom iz Izole. Začelo se je z
Lanovo pobudo in vodstvom 3 : 0, a je Jan
z visoko stopnjo suverenosti, samozavesti
in taktike takoj izenačil in nato prevzel
vodstvo, ki ga je obdržal do konca tekme.
Prav naslov državnega prvaka je Janu
odprl vrata za evropsko prvenstvo, ki bo

letos potekalo od 19. februarja naprej v
Foggi (Italija) 

Vasja Rusjan
Gorazd Perko

Na fotografiji Jan na levi
Občina Renče -Vogrsko
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7. Harijev memorial
V boju posameznikov za glavno nagrado igre »Do 100« (tarča) je bil najboljši
Desimir Vukić. Med najboljših deset se
je uvrstil tudi domačin iz Renč, Dušan
Arčon (9. mesto).
V skupnem seštevku ekipne tekme v
Šenčurju in tekme v Renčah je v sezoni
2018–2019 za 9. pokal Slovenije zmagala
ekipa Senica Lotrič (125 točk), 2. mesto
je zasedla ekipa iz Ljubljane Ljubljana
2 – Abanka (104 točke) in 3. mesto ekipa
Bratov Smuk – Mišo Tim 1 (103 točke).
Pokale in nagrade so podeljevali oče Harija Mozetiča Aldo Mozetič, Harijev brat
Borut Mozetič, predsednik Športnega
društva Škulja Jožef Hvalica in predsednica Sveta KS Renče Florida Petelin.

V soboto, 5. januarja, sta potekala
že 7. Harijev memorial in 2. ekipna tekma za pokal Slovenije v
prstometu za sezono 2018–2019.
Nekaj besed za uvodne pozdrave so
spregovorili predsednik Prstometne
zveze Slovenije Igor Dornik, predsednik
Športnega društva Škulja Jožef Hvalica
in župan Občine Renče-Vogrsko Tarik
Žigon.
Za najboljša mesta se je potegovalo 38
ekip. Ekipe s tremi igralci so odigrale
vrhunske medsebojne tekme in nemalokrat je morala ena, čeprav z zelo majhno
razliko, priznati premoč drugi. Tokrat je
na kotalkarskem parketu v Renčah najvišje mesto zasedla ekipa Bratov Smuk
- Mišo tim 2 iz Kranja. Sledili sta ji ekipi
Senica Lotrič (2. mesto) in Košir Kamna
Gorica (3. mesto).
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Druženje in tekmovanja so potekala v
športnem vzdušju. Prstometaši so pokazali veliko borbenost in kako pomembna
je koncentracija pri tovrstnem športu.
Vsi sodelujoči so se z enominutnim
molkom poklonili spominu na prijatelja,
škuljača, v lanskem letu preminulega
Darka Peternelja.
Po koncu tekmovanja so se posamezniki
odpravili na pokopališče, položili šopek
rož na grob pokojnega Harija in se z molkom poklonili dragemu prijatelju.
V petek 4. januarja, se je v Renčah
odvijalo tekmovanje za pokal VW Polo.
V napetih igrah je po izenačenem boju
zmagal Klavdij Turel, 2. mesto je osvojil
Simon Kokelj, na 3. mestu pa je bil Dušan Arčon. 
in

Maja Turel

dr u š t v a

Drugošolci iz Renč za vrstnike iz Stare Gore
Mesec december je mesec veselja,
želja ... Trije dobri možje v decembru izpolnijo marsikatero drobno
željo otroku. Tudi otroci si želijo
razveseliti svoje bližnje, prijatelje
in tudi tiste, ki se jim majhne želje
ne morejo izpolniti.
Prav zanje so se učenci 2. razreda OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče odločili zbirati
igrače in slikanice. V ta namen so z učiteljico
Ines Leban medse povabili predsednico RK
Renče Rožico Žvanut.
V živahnem in sproščenem pogovoru so bili
zelo radovedni. Veliko so vedeli o delu RK,
predvsem, da si moramo med seboj pomagati. Pomagati je potrebno tudi tistim, ki jih
ne poznamo.
Odločili so se, da zbrane predmete podarijo
invalidnim otrokom iz Bolnišnice Stara Gora.
Predstavnici RK sta obiskali oddelek invalidne
mladine, ki trenutno zaradi novogradnje v
Stari Gori gostuje v bolnišnici Šempeter. Predali sta dve škatli igrač in slikanic. Slikanice so
izdelali učenci sami in jih opremili z lepimi in
dobrimi željami.
Otroci so bili zelo veseli obiska in daril.
Zaposleni so pohvalili dejanje učencev OŠ
Renče, jim zaželeli srečo v novem letu, predvsem uspehov v šoli.
Ob obisku je bil predan ček RK Renče v višini
500,00 evrov za opremo novozgrajenih
prostorov v Stari Gori za potrebe invalidne
mladine.
To dobrodelno delo učencev še zdaleč ni bilo
edino, ki sta ga v dolgih letih raznega sodelovanja vzpostavila RK in OŠ. Eno najstarejših
sta izdelava in pisanje novoletnih čestitk, s

katerimi učenci in delavci OŠ in RK voščijo
novo leto. Članice odbora RK obiščejo vse
krajane, starejše od 80 let, tudi v domovih
upokojencev, ter osamljene in invalidne
osebe. Starejše razveseli obisk še posebno
če gre za sodelovanje šolskih otrok.
RK Renče se najlepše zahvaljuje učencem in
njihovim mentorjem za opravljena dejanja,

ki polepšajo dan sočloveku.
Naj zaključim z mislijo učencev, ki naj nam
bo vsem v poduk:
ČE SI NE BOMO POMAGALI, NE BOMO
PRIJATELJI. 

Rožica Žvanut
Arhiv RK Renče

Vsem krajankam Renč in občankam
Občine Renče-Vogrsko čestitamo ob 8. marcu,
mednarodnem dnevu žena.
Krajevni odbor Rdečega križa Renče

Občina Renče -Vogrsko
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Slikarski utrinki
Leto 2019 se je komaj začelo, a
naše tri slikarke, Marica Kobal,
Miranda Leban in Lidija Gruntar,
so že postavile svoja dela na ogled.
V galeriji Rika Debenjaka v Kanalu je
odprla razstavo svojih del naša Marica.
Predstavila nam je slike v akvarelni in
akrilni tehniki ter kipe v žgani glini. V
kipih Marica upodablja svoje domače,
starše, moža, otroke, in tudi samo sebe.
To je njena deseta samostojna razstava,
odprta ob dvajsetletnici njenega slikarskega ustvarjanja in ob sedemdesetem
življenjskem jubileju. Marica je članica
naše slikarske skupine od vsega začetka.
Aktivno sodeluje pri vsakem skupnem
projektu in ko kadarkoli kaj ustvarjamo. Za
svoja dela je bila večkrat nagrajena. V letu
2018 je bila na izboru prek JSKD njena
slika izbrana za regijsko razstavo. Želimo ji
še mnogo lepih, ustvarjalnih trenutkov.

Miranda Leban

Marica Kobal

Miranda se nam je pridružila v letu 2011.
Aktivno sodeluje na naših delavnicah, ekstemporih in skupinskih razstavah. Sama
pravi, da slika iz svoje globoke notranje
želje, ki je prerasla
v potrebo. Rada se
posveča slikanju
narave, v zadnjem
času pa je njena
prioriteta figuralika. Na svoje slike
prenaša lepoto in
ljubezen do detajla.
Njene slike delujejo
včasih mistično,
eterično, tako kot
ona čuti vse, kar jo
obdaja. Razstavo je
Miranda postavila v

Lidija Gruntar

prostorih Ljudske univerze v Novi Gorici.
Lidija se nam je pridružila leta 2009. Pred
tem je bila članica likovnega društva v
Tolminu. Redno obiskuje likovne delavnice, udeležuje se ekstempor, skupinskih
razstav in vsega, kar je na tem področju
organiziranega. V letu 2018 je bila njena
slika na izboru prek JSKD izbrana za
regijsko razstavo. Prav tako je bila slika na
temo kulturne dediščine ena od treh nagrajenih na ekstemporu prek ZDUS v Izoli
in nato razstavljena v Cankarjevem domu
v Ljubljani. Tokrat so njene slike na ogled
v galeriji Hipermarketa v Kromberku.
Vsem trem razstavljavkam čestitke. 
in

Hema Jakin

Slikarke so se predstavile tudi v lični brošuri in zgibanki

Deseta obletnica renške slikarske skupine
Slovesnost ob desetletnici prepoznavnega delovanja slikarske sekcije, ki deluje v okviru Društva KUL-TU-RA Renče, so članice povezale
z odprtjem razstave likovnih del in
z izdajo zgibanke in lične brošure,
opremljene s čudovitimi reprodukcijami njihovih slik. Ob udeležbi
lepega števila domačinov in gostov
sta jih v renški kulturni dvorani
pozdravila Tarik Žigon, novi župan
Občine Renče-Vogrsko, in Florida
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Petelin, tudi nova predsednica
Krajevne skupnosti Renče, s pesmijo so jih počastili člani moškega
pevskega zbora Provox, slikarke
pa so ubrano zapele tudi same. O
bogatem likovnem ustvarjanju in o
delovanju slikarske sekcije so spregovorile Vesna Pahor, predsednica
domačega kulturnega društva,
Hema Jakin, vodja slikarske sekcije, in Jana Dolenc, akademska
slikarka in mentorica slikark, ki so

na tokratni razstavi prikazale niz
čudovitih vedut in zimskih motivov
ter izvirnih poslikav renških glinenih korcev (strešnikov).
Letošnji jubilej je zaokrožila podelitev
posebnih priznanj Marinki Grohar Gatnik, Hemi Jakin, Marici Kobal in Zmagi
Prošt, štirim članicam sekcije, ki delujejo v
skupini vse od njenega začetka. Občinstvo
je z dolgim, prisrčnim aplavzom pokazalo, kako zelo ceni ustvarjanje slikark,
ki z izvirnimi deli odkrivajo in umetniško

dr u š t v a

izpovedujejo lepoto narave in življenja,
hkrati pa skrbijo za večjo prepoznavnost

domače, renške in goriške ustvarjalnosti
tudi v širšem čezmejnem prostoru. 

Vesna Pahor
Igor Gatnik

Naših deset let
Začetki našega skupnega ustvarjanja segajo v leto 2008. Takrat
se nas je zbralo le nekaj ljubiteljic
slikanja in v Renčah smo postavile
svojo prvo razstavo. Otvoritev je
bila 28. aprila 2008 v prostorih
bivše gostilne v Renčah.
Na prvi razstavi smo sodelovali: Amelija
Tribušon, Deni Pregelj, Ines Stubelj,
Irena Komar, Janja Špacapan, Marica
Kobal, Marinka Grohar Gatnik, Mateja
Vrtovec, Nadja M. Širok, Verena Novak,
Zmaga Prošt in Hema Jakin.
Kasneje se nam je pridružilo še več slikark
in medse smo povabili mentorico akad.
slikarko Jano Dolenc, ki nas uspešno
usmerja na naši slikarski poti od leta
2009.
Slikarski tečaji, ki jih vsako leto prirejamo,
obsegajo različne teme in načine slikanja,
uporabo različnih barv in podlag, vključno
s slikanjem na »korce« z uporabo »engoba« barve.
Vsako leto priredimo v Renčah mednarodni ekstempore, ki se ga udeležijo
prijatelji slikarji iz drugih društev: Endas
Tržič, Dablo Brda, Dlu Tolmin in Svetloba
Deskle. Z veseljem pa se udeležujemo
ekstempor, ki jih prirejajo druga društva.

Društvo Endas nas vsako leto povabi na
skupni ekstempore v Staranzano, Dlu Tolmin vsako leto organizira skupni ekstempore v Drežnici. V Brdih pa sodelujemo
na ekstemporu »Brda in vino«.
Pogosto tudi razstavljamo doma in v tujini. V okviru projekta ALPEN-ADRIA smo
razstavljali v Avstriji in Italiji. Pravi izziv
pa nam predstavljajo natečaji, organizirani preko JSKD, na katerih naše slikarke
dosegajo lepe rezultate in priznanja. To
je le delček tega, kar smo v tem času prijetnega doživeli. V nepozabnem spominu
pa nam ostajata naši Janja Špacapan in

Nadja M. Širok, ki jima ni bilo dano, da z
nami nadaljujeta to pot.
V vseh teh letih se nas je na slikarskih
srečanjih zbiralo 47 ljubiteljev slikarstva.
Seveda ne vsako leto enako in ne vedno
isti ljudje, a prostori, kjer ustvarjamo,
so vedno polni. Zahvala gre predvsem
vztrajnosti članov skupine in pozitivnemu
pristopu k temu poslanstvu s strani mentorice akad. slikarke Jane Dolenc. 
Hema Jakin
Igor Gatnik
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Društva

Glasbeni večer na Vogrskem
V četrtek, 21. februarja, so se
poslušalci zbrali v velikem številu
in z aplavzi nagradili nastopajoče
na internem nastopu. Učencem
Godbeniške šole Vogrsko sta se
s harmoniko tokrat pridružila tudi
učenca Andreja Plesničarja.
Kot prvi so ob klavirski spremljavi nastopili učenci 1. razreda nauka o glasbi
s pesmico o Stričku Ledu. Oviti v šale, z
rokavicami na rokah in kapo na glavi so
nas navihano spomnili na to, da zima le
še ni zapustila naših krajev. Sledilo je več
skladbic, ki so jih na blok flavto in klarinet
zaigrali najmlajši učenci. V nadaljevanju
programa smo prisluhnili poskočni melodiji flavte, globokim tonom baritonske

tube in zanimivim
duetnim skladbam.
Učenci 3. razreda
nauka o glasbi so
zaigrali na glasbene
cevi in ubrano zapeli
pesmico, ki jo je s
harmoniko spremljal
Matic Peršolja.
Diatonična harmonika je zadonela še
v glasbeni točki, s
katero se je predstavil Timotej Vončina.
S skladbo To je majhen svet (It‘s a Small World) so glasbeni
večer zaključile flavtistke Lucija Nemec,
Hana Berginc, Žana Šuligoj, Maša Bizjak
in Tina Uršič. 

Valentina Gregorič Saksida
Tina Saksida

Utrinki iz delavnic ročnih del
DU Renče prireja v prostorih društva
• vsak torek med 17. in 19. uro delavnico ročnih del in
• vsako sredo med 17. in 19. uro
delavnico klekljanja.
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Ljubitelje ročnih del vabimo, da se
nam pridružijo. Vsaka nova ideja
bo z veseljem sprejeta. 

Arhiv DU Renče

dr u š t v a

Sveti Vincenc – zavetnik »renških« zidarjev
Zgodovina opekarstva in zidarstva
v Renčah sega že v 19. stoletje.
Takrat je bila ustanovljena obrtna
šola, začenjalo se je kulturno, športno in politično življenje.
Močno je bila prisotna narodna zavest.
Veliko učencev je po končani obrtni šoli
nadaljevalo šolanje v Ljubljani. Postali so
znani mojstri zidarskih poklicev.
Ker je bilo doma premalo dela, da bi dovolj
zaslužili in preživljali družine, so se odpravili na delo izven domačih krajev. Delali so
po vsem svetu, bili so na Reki, v Bosni, sodelovali so pri obnovi Ljubljane po potresu
1895, veliko jih je bilo v Švici, pa tudi bližje

na Jesenicah in še marsikje drugje.
V zimskih mesecih, ko ni bilo veliko
zidarskega dela, so prihajali domov,
zato so si takrat, v mrzlem januarju,
izbrali svojega zavetnika – svetega
Vincenca, ki goduje 22. januarja.
V renški župniji je ob godu sv. Vincenca vsako leto svečana maša.
Izobesi se »bandera«, na kateri je
upodobljen sv. Vincenc kot zidar in ki
je že stara , a pred kratkim obnovljena prav v spomin na renške zidarje. 
in

Majda Rusjan

Konjeniško društvo Šoča
Člani Konjeniškega društva SOČA
smo v letu 2018 izvedli celoten
program, ki smo ga planirali in
sprejeli na občnem zboru.
Najzanimivejše je bilo sodelovanje
na pohodu Longobardov v mesecu
marcu po Vipavski dolini do njihovega cilja Čedada (Cividale) v Italiji.

nje Vipava in sredstva namenili njihovim
gojencem za terapijo na konju. Lansko leto
smo naše konjičke zajahali in jih okopali v
morju pri Ankaranu. Eno noč smo prespali
in bili gostje v Društvu Sonček v Elerjih, v
katerem izvajajo terapijo na konjih. Z zbranim denarjem na družabno-dobrodelnem
srečanju na Vogrščku smo nakupili seno
in ga podarili Društvu Sonček za njihove
konjičke.

Tudi za letošnje leto smo pripravili program dejavnosti. Predstavili vam bomo
tiste, ki se bodo odvijali v naši občini.
31. marca organiziramo družabno-dobrodelno srečanje na Vogrščku. Na to srečanje
vsak prinese nekaj za pod zob in za popiti.
Glavni namen je dobrodelnost, vsak udeleženec namreč prispeva denar, ki ga kasneje
podarimo tega potrebnim.

Letos se bomo na
družabno-dobrodelnem srečanju na
Vogrščku zbrali 31.
marca ob 11. uri. S
seboj bomo prinesli
dobro voljo, kaj za
pojesti in popiti.
Kakor vsako leto
bomo zbirali denar,
ki ga bomo podarili
nekomu, ki ga zelo
potrebuje, ali ga
bomo razdelili med
več tega potrebnih. Komu bomo
podarili, se bomo
dogovorili na občnem zboru. V slučaju
dežja bo srečanje
7. aprila ob 11. uri.
Občani, pridružite
se nam 31. marca na
Vogrščku, lepo nam
bo in skupaj bomo

Prvo leto smo prispevani denar namenili
Reneju Mohamedu Taliću za operacijo in
rehabilitacijo v tujini, pri čemer smo bili
prvi, ki smo podarili sredstva za Reneja.
Drugo leto smo zbrani denar namenili
Bolnici za invalidno mladino Stara Gora.
Otrokom in njihovim spremljevalcem smo
plačali avtobusni prevoz na izlet na Debeli
rtič.
Tretje leto smo zbrana sredstva namenili
družini Furlan iz Vogrskega za nabavo
in montažo zunanjega dvigala za hčerko
Anjo. Četrto leto smo obiskali Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposablja-

nekomu polepšali dan.
27. aprila vas vabimo v Bukovico na jurjevanje – blagoslov konjenikov, kočijažev,
kovačev in ljubiteljev konj.

Konjeniški pozdrav in vabljeni. 
in

Srečko Špacapan
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Silvestrovanje v Bukovici
Silvestrovanje je zadnji dan, zadnji
večer v iztekajočem letu. V Kulturno-turističnem in športnem
društvu Bukovica-Volčja Draga
smo se odločili, da ta večer preživimo skupaj s prijatelji v dvorani v
Bukovici. Začeli smo s pripravami
za izpeljavo silvestrovanja.
Na martinovanju v Bukovici smo obiskovalce seznanili z naši namenom silve-

strovanja in datumi prodaje rezervacij.
Za silvestrovanje je bilo veliko zanimanja
in rezervacije so pošle takoj v začetku
decembra. Dvorano v pritličju smo uredili
in okrasili za čim lepši pričetek novega
leta 2019 v dobri družbi, z dobro glasbo
in v lepem ambientu. Poskrbljeno je bilo
za hrano in pijačo, ob polnoči pa smo
skupaj nazdravili s penino. Da smo bili po
polnoči še vedno pri moči, je bila posebej
pripravljena tudi jota.
Za prijetno vzdušje in ples so poskrbeli
člani Ansambla Arena. Plesišče je bilo

polno od prve pesmi do jutranjih ur. Med
glasbeni premori smo progam popestril s posebej izvedenim srečelovom;
v makaronu zaviti listek je bila žrebana
številka mize, s kocko pa določena številka
sedeža – srečneži so istovetnost dokazali
z vstopnico in bili nagrajeni s praktičnimi
darili. Zahvaljujem se sponzorjem, ki so
nam omogočili izvedbo srečelova. Veselo
razpoloženi in polni upanja v novem letu
smo se razšli v želji, da se srečamo, če ne
prej, na Valentinovem plesu. 
in

Srečko Špacapan

in

Jože Ropoša

Jaslice v Bukovici
Mirne duše lahko rečemo, da ni
božiča brez jaslic in okrašenega
božičnega drevesca. Ta tradicija
je na Slovenskem že zelo stara.
Prve jaslice so v Sloveniji leta 1644
postavili jezuiti v cerkvi Sv. Jakoba
v Ljubljani. Od tu so se razširile
tudi po drugih cerkvah in plemiških družinah, kasneje pa so prišle
praktično v vsako hišo.
V cerkvi Sv. Lovrenca v Bukovici jih že vrsto let postavlja domačin Silvo Konjedic.
Vedno nas preseneti z novo postavitvijo in
zanimivimi domislicami. Ob polnočnici, ko
zasijejo v polnem žaru, se jih ne otroci ne
odrasli ne morejo nagledati. Gospod župnik Vojc Žakelj se mu je tudi letos zahvalil
za ves njegov trud in vztrajnost. Pa tudi vsi
26
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mi župljani smo hvaležni Silvu za njegovo
vsakoletno božično postavitev jaslic. 

K a k o s m o pr a z n o v a l i

Božično novoletna kotalkarska revija 2018
Alica v čudežni deželi je pravljica o
domiselni deklici, ki doživlja čudne,
magične avanture v čudežni deželi.
Je takšna, kot so otroci danes. Nepokorna
in radovedna, ko išče, se ne zadovolji s
čimerkoli. Potuje skozi čudežno deželo,
išče, najde, dvomi. Razišče, gre naprej.

Sledi svojemu srcu in najde
pravo pot iz sanj.
Prva predstava se je odvijala popoldne v
soboto, 15. decembra lani. Namenjena je
bila predvsem varovancem VDC-ja iz Nove
Gorice, a so bili na zadovoljstvo vseh na
tribunah tudi drugi gledalci.
Obiskovalci večerne uprizoritve so dodobra
napolnili tribune, tudi stojišča. Enako je
bilo v nedeljo popoldne in v ponedeljek,
ko so revijo ponovili za nekatere primorske
osnovne šole.
Zaradi velikega zanimanja so se v klubu
odločili, da revijo ponovijo še naslednjo nedeljo, ko je bila dvorana ponovno zasedena
do zadnjega kotička.
Pet ponovitev revije, vsakič polna dvorana
navdušenih obiskovalcev od blizu in daleč,
83 srečnih in veselih nastopajočih od
tretjega do štiridesetega leta starosti. To je
izkupiček tokratne kotalkarske revije.
Za čarobno in domiselno sceno so tudi letos
poskrbeli starši mladih kotalkarjev, prav tako
za obleke nastopajočih, preproste in hkrati
čudovite, ki so jih, kot vedno, sešili sami.

Koreografijo za letošnjo revijo je sestavila
Lucija Mlinarič.
Za dosežke na tekmovanjih evropskega

in svetovnega ranga so tekmovalci prejeli
male, srednje in velike plakete. Male plakete
so za uspehe na tekmovanju Interland dobili
Maja Corsi, Tina Uršič, Eni Zorn, Alex Vižin
in Lia Dobrila. Srednje plakete so dobile
Hana Berginc in Mija Erzetič za uspešno
sodelovanje na Pokalu Evrope, ter Urška
Furlani in Ivana Štrukelj za udeležbo na
evropskem prvenstvu. Ivana je tam osvojila
srebrno medaljo.
Prav tako so srednje plakete dobili trenerji,
ki so zaslužni, da uspehi na tekmovanjih in
na novoletni reviji ne izzvenijo. Ti so:
Sara Pregelj, Nika Petelin, Kaja Arčon,
Marko Pelicon in Ruben Genchi. Veliki
plaketi sta prejeli Ivana Štrukelj in Jessica
Marka za uspešno odpeljane programe na
svetovnem prvenstvu. 
Majda Rusjan
Matjaž Bizjak
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Novoletni živ-žav in prihod Dedka Mraza
V petek, 21. decembra lani, nas je
tudi v Renčah, kot vsako leto, obiskal Dedek Mraz. Navdušeni otroci
so komaj čakali njegov prihod. Da
bi čas do njegovega prihoda karseda hitro minil, je otroke zabavala
glasbena skupina N‘Eks, ogledali
so si tudi krajšo gledališko predstavo Prigode snežaka Srečkota v
izvedbi deklet Ful-doro, članice
renškega Rdečega Križa pa so
otrokom pripravile slastne palačinke in topel čaj. Odrasli so se ogreli
s kuhanim vinom, pokrepčali pa z
domačo joto in klobasami.

Ko se je dan že prevesil v noč, so ga le
dočakali. Dedek Mraz je letos skupaj s
svojim jelenčkom pristal kar na strehi
Zdravstvenega doma in se po lestvi spustil
navzdol. Začudene otroške oči so se svetlikale od navdušenja. Otrokom je razdelil
sladka presenečenja in jim obljubil, da
drugo leto spet pride. 
Šinigoj Marjana
Florida Petelin in Neva Pahor
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Božiček in Dedek Mraz v KS BukovicaVolčja Draga
Kot že vrsto let zapored sta nas
tudi v letošnjem decembru obiskala dva dobra moža in razveselila
tako otroke kot tudi tiste, ki otroških let še niso pozabili. Skupaj sta
Božiček in Dedek Mraz s spremstvom zvestih živalic in s konjsko
vprego na lep nedeljski dan 23.
decembra lani potovala skozi
zaselke KS Bukovica- Volčja Draga,
kjer so jih otroci in njihovi starši
veselo pričakali. Kot vsako leto sta
tudi letos z obiskom in s skromnim
darilom majhno pozornost namenila tudi našim invalidom.
V večernem času pa je v kulturnem domu
v Bukovici Kulturno-turistično in športno
društvo Bukovica-Volčja Draga pripravilo program za otroke z naslovom Skuhaj
mi pravljico. Pred polno Dvorano Angela
Mlečnika v kulturnem domu so se predstavili otroci in gledališka skupina Škorci iz VDC
Nova Gorica. Povezovanje programa so
prevzeli člani KTŠD Bukovica-Volčja Draga, ki
so s komičnimi prizori po scenariju Samuela
Baše povezovali posamezne točke programa. Zgodba je govorila o razvajenem sinu,
ki mu mama stalno kuha in streže, saj mu
nič ni dovolj dobro. Prisiljena je uporabiti
čarobni lonec, v katerem bi lahko skuhala
še tako nemogočo stvar in tako ustregla
razvajencu. Med posameznimi dejanji
zgodbe so se prepletali nastopi otrok, ki so s
petjem, glasbo in baletom pričarali enkratno vzdušje. Z budnico je pričel trio v sestavi
Tilen Čečko in Timotej Stanič na kitari ter
Boštjan Čečko na bobnih, Lea Bavdaž je
zapela pesem in zaigrala, Sara Zelinšček in
Ajda Fabijan iz Šole glasbe in umetnosti

Ozlinka sta zaigrali na kljunasto flavto, učenke glasbenih šol Ajdovščina in Nova Gorica
so s koreografijo Sergeja Semenjuka in po
glasbi E. Doga, zaplesale dovršeno baletno
točko, s harmoniko so nastopili učenci Šole
glasbe in umetnosti Ozlinka Lara Lozar,
Matej Laznik in Teo Gaberšček pod vodstvom učitelja Matica Štavarja. Na Pancer
tanc skupine Čuki sta zaplesali Lea in Vita
Bavdaž, nadaljevala je mažoretna skupina
Mini Twirl skupina Bukovica & Vogrsko.
Ob krašenju novoletne smreke je prepeval
otroški pevski zbor Kričači pod vodstvom
Adrijane Černic Lazić. Gledališka skupina
Škorci iz VDC Nova Gorica so se z velikim
veseljem odzvali na naše povabilo, se za svoj
nastop zelo potrudili in ga čudovito izpeljali.
S pevsko točko so program zaključile članice
šole glasbe in umetnosti Ozlinka Meta Zorn,
Leja Vodopivec Cvijanović, Ivana Vodopivec in Tia Poberaj Remec.
Vendar večera še ni bilo konec, saj se je
v čarobnem loncu še vedno kuhalo in je

mama na Cenetovo željo skuhala prihod
Božička in Dedka Mraza s spremstvom
na saneh v dvorano. Ob veselem pozdravljanju, prepevanju in ploskanju, ki so jih
bili deležni od prisotnih v dvorani, sta se
Božiček in Dedek Mraz odpravila na oder
med nastopajoče ter nagovorila vse prisotne in jih lepo pozdravila. Kot se za dobre
može spodobi, sta za konec k sebi povabila
otroke in vse nastopajoče ter jih skromno
obdarila.
Čudovit in nepozaben večer, ki so nam ga
pripravili otroci in varovanci VDC iz Nove
Gorice ob pomoči njihovih mentorjev
in učiteljev ter članov KTŠ društva, se je
zaključil ob prijetnem druženju in sladkem
prigrizku. Želimo si, da bi nas taki večeri še
naprej združevali in nas bogatili. Sicer pa
sta Božiček in Dedek Mraz obljubila, da nas
čez leto dni zopet obiščeta. 
KTŠD Bukovica-Volčja Draga
Denis Čotar
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V Godbeniški šoli se vedno nekaj dogaja
V Godbeniški šoli Vogrsko se
učenci ne le glasbeno izobražujejo in nastopajo na koncertih ter
raznih nastopih, ampak se tudi
družijo ob številnih drugih aktivnostih. Zagotovo pa ima poseben čar
decembrsko dogajanje.
Čeprav smo že malce pozabili na tiste
praznične dni, se z veseljem spominjamo
družabnega decembrskega večera. Zbrali
smo se v Zadružnem domu na Vogrskem,
kjer smo si v učilnici ogledali zanimiv film.
Presenečeni in veseli so bili učenci, ko je
skozi vrata nepričakovano prišel Božiček in
jih obdaril s slastnimi dobrotami. Sledila je
še skupna fotografija in že je Božiček odhitel
dalje.
Kot bi mignil, se je izteklo preteklo leto in že
smo z novimi načrti zakorakali v leto 2019.

Učenci že pridno vadijo in se pripravljajo na
nastope, koncerte in druge glasbene dogodke, na katere ste vsi lepo vabljeni. 

Valentina Gregorič Saksida
Tina Saksida

Pisan svet glasbil

Zagotovo ste slišali, da je v prelepi
Vipavski dolini vas, v kateri stoji velika, a že zelo stara glasbena hiša. V
njej že vrsto let živijo najrazličnejša
prijazna glasbena bitja, ki se imenujejo inštrumenti. Ob popoldnevih
in večerih so zelo zaposleni. Ure
in ure igrajo in pridno vadijo. Toda
najlepše jim je takrat, kadar zazveni
mogočna melodija, zvok orkestra ...
In ko se je babica Zima pripravljala, da bi
s svojimi ledenimi sapami zavlada v tej
dolini, je Šolski orkester Vogrsko izvedel
tradicionalni decembrski koncert, ki je po30
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tekal v dvorani v Bukovici. Nastopajoči so
komaj čakali pričetek koncerta, saj so želeli
obiskovalcem zaigrati in jim tako pokazati,
kaj vse so se naučili v novem šolskem letu.
Pozornost poslušalcev so najprej pritegnili
učenci, ki so se predstavili na inštrumentih
iz družine pihal, sledili so jim učenci na
glasnejših inštrumentih, ki jih prištevamo
k družinam trobil oz. tolkal. Med predstavitvijo posameznih družin inštrumentov
so zazvenele večno zelene melodije, ki jih
je izvajal pevski zbor Godbeniške šole.
Klasičnim napevom so se pridružila nova
besedila, ki so jih učenci sami ustvarili na
glasbenem vikendu v Ajdovščini.
Ne boste verjeli, toda na koncertu je rahlo

zadišalo tudi po morju. Ob besedici » Barkolana« takoj pomislimo na jadralno regato, ki
vsako leto poteka v tržaškem zalivu. Del letošnje Barkolane je bil tudi orkester flavt, ki
ga je sestavljalo več kot tisoč glasbenikov. V
tem ogromnem orkestru so sodelovale tudi
flavtistke Godbeniške šole Vogrsko in vonj
tega koncerta so prinesle tudi v dvorano v
Bukovici.
Ob koncu koncerta je obiskovalce navdušil šolski orkester, ki ga vodi Luka Carli. Prav vsak posameznik se je trudil, da bi njegov inštrument
zvenel lepo, čim lepše, da bi s tem prispeval v
sozvočje mogočne, enkratne celote. 
Kristina Saksida
Arhiv Šolskega orkestra Vogrsko
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Po decembru se leto pozna
December je vedno poln obveznosti, priprav, druženj in kulturnih dogodkov. Vse to velja tudi za Pihalni
orkester Vogrsko.
Že 1. decembra lani so člani igrali ob prižigu
lučk na praznični smreki v Bukovici, nekaj
dni kasneje pa še v Renčah in na Vogrskem.

Da bi božično-novoletni nastopi zveneli
kar se le da popolno, so se člani orkestra
od 7. do 9. decembra odpravili na intenzivne vaje. Vikend na Vojskem je orkester
izkoristil za brušenje drobnih detajlov
pred zadnjimi nastopi leta 2018.
Koračnice Vogrinov so spremljale odprtje gasilskega doma v Renčah, čez slaba dva tedna
pa so s popolnoma drugačnimi ritmi presenetili in navdušili občinstvo v Dvorani Angela
Mlečnika v Kulturnem domu Bukovica.

Njihov zadnji koncert preteklega leta je
izzvenel 28. decembra v Kulturnem domu
v Šempasu, kjer so ob številnih šempaških
glasbenikih pripomogli k oblikovanju
bogatega prazničnega programa.
Po več kot veselem decembru si je orkester
privoščil krajšo pavzo, sedaj pa piha s polnimi pljuči in že oblikuje nove zgodbe. 
Hana Šuligoj
Arhiv PO Vogrsko

Poglej, stopinje …
Državni praznik, 26. december, je
že tradicionalno namenjen božično-novoletnemu koncertu Pihalnega
orkestra Vogrsko, ki se odvija v
Dvorani Angela Mlečnika v Bukovici.
Tokrat se je orkester posvetil stopinjam – tistim bolj drobnim, ki jih
naredi preprost človek, pa tudi tistim globljim, ki so jih odtisnili in za
sabo pustili veliki glasbeni mojstri.
Povezovalni del je tokrat vodil Gorazd Božič, ki je s humornimi vložki poskrbel, da se
je slišal smeh celotne dvorane. Uro in pol
dolg program je bil prepleten s starejšimi
in novejšimi ritmi, ki jih je skrbno izbral
dirigent orkestra Nejc Kovačič, in tako
poskrbel, da je bilo »za vsakega nekaj«.
Orkestru sta se na odru pridružili tudi dve
pevski gostji. Prva je za mikrofon poprijela
Daša Vecchiet, sicer flavtistka orkestra, ob
spremljavi katerega je zapela Grown up

Christmast List. Za njo je nastopila skoraj
deset let mlajša Tija Poberaj Remec,
zmagovalka drugega festivala Pojmo (z)
godbo, in navdušila občinstvo s pesmijo Ko
vzdigneš me (nekaterim bolj znano kot You
Raise Me Up).
Ta tradicionalni glasbeni dogodek je vsako
leto obdan s posebnim čarom, ki mu
ga dajejo pretekli božični in bližajoči se

novoletni prazniki. Mogoče to doda nekaj
treme pri nastopajočih, ki želijo biti ponos
domačim ušesom. A vse vznemirjenje
izzveni po prvem iskrenem aplavzu
občinstva, ki nagradi vse prehojene stopinje godbenikov. 
Hana Šuligoj
Arhiv PO Vogrsko
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Rak prostate – nadloga moških
V januarju smo se zbrali na predavanju RAK PROSTATE – nadloga
moških. Ta tema se nam je zdela
zanimiva, predvsem pa potrebna.
Želeli smo izvedeti kaj več, da razblinimo predsodke in o tej nadlogi
odkrito spregovorimo.
Zato smo v goste povabili Andreja Gerljeviča, dr. medicine, specialista urologije
Splošne bolnišnice Šempeter.
Izvedeli smo, da vsaka težava s prostato
ni rakavega izvora. Obstajajo še druge
bolezni organov, ki so z njo povezane.
Seveda je najhujša bolezen rak, ki se ga da
z zgodnjim odkritjem uspešno zdraviti.

Ker rak prostate ne spada v državni
presejalni program, kot SVIT za črevesje,
DORA za rodila, ZORA za dojke, se moškim
po petdesetem letu starosti priporoča,
da obiščejo svojega zdravnika in opravijo
prve preiskave. Do nedavnega je bil po
obolelosti tovrstni rak na prvem mestu,
sedaj pa se umirja. To je zasluga tudi
zgodnjega odkrivanja, spremljanja bolezni
in zdravljenja.
Dr. Gerljevič je povedal tudi nekaj besed
o zgodovini Urološkega oddelka bolnišnice Šempeter. Od skromnih začetkov v
letu 1957 se je oddelek okrepil z aparati,
specialisti in izkušnjami.
Kljub temu noben specialist ne more
potrditi ali ovreči diagnoze z enim samim

hitrim pregledom. Potrebno je več vzporednih preiskav in seveda časa, zato ne
bodimo neučakani.
Na predavanju, ki je bilo prvič v prostorih Društva upokojencev Renče, so bili
zbrani predvsem moški. V sproščenem
pogovoru z gostom so razjasnili marsikateri problemi v povezavi s to boleznijo.
Upajmo, da se bodo te pozitivne informacije razširile tudi med ostale krajane.
Zato moški, že ob prvih nevšečnostih
čimprej obiščite zdravnika.
Dr. Gerljeviču iskrena hvala, da se je odzval našemu vabilu. 
Rožica Žvanut

Kako Program Svit rešuje življenja
Novi ambasador za goriško regijo
je Vojko Čermelj, ki se je z vizijo
in poslanstvom Programa Svit
spoznal v zaključni fazi zdravljenja
recidiva raka debelega črevesa.
Svoje izkušnje je na sotrpine prenašal že na Onkološkem inštitutu
v Ljubljani. Danes je zdrav in želi
izkušnje deliti z vsemi ljudmi predvsem pa tistimi, ki imajo pomisleke
in odklonilni odnos do poslanstva
Programa Svit.

»Septembra 2015 sem zbolel, diagnoza
divertikulitis in peritonitis, oktobra 2015
me je doletel še mioperikarditis. Do konca
januarja 2016 sem doživel dva neuspešna
poskusa kolonoskopije. Dan po valentinovem 2016 sem bil v šempetrski bolnišnici
prvič operiran, histološka preiskava odrezanega dela debelega črevesa je pokazala, da je šlo za raka debelega črevesa.
Aprila 2016, po opravljeni kolonoskopiji
in laboratorijskih preiskavah se je pojavil
sum, da se je rak ponovil. Na OI Ljubljana,
kamor sem bil napoten, se je po številnih
preiskavah ta sum tudi potrdil. Po petih
ciklih kombinirane kemoterapije, vstavitvi
venske valvule in dvaindvajsetih obsevanjih sem bil decembra 2016 ponovno
operiran. Po operaciji je sledilo še pet
ciklov kemoterapije ter maja 2017 na operativnem posegu zapora stome. V začetku
maja 2018 sem bil zaradi posledic bolezni
invalidsko upokojen.
S težavami, ki sem jih v tem času doživel,
sem si nabral izkušnje, prišel v kontakt
s Programom Svit, katerega vizija mi je
tako blizu, da je v meni dozorela želja po
sodelovanju in ozaveščanju ljudi.
Program Svit je namenjen vsem nam, ne
odlašajte s sodelovanjem, Vaše življenje je
predvsem v Vaših rokah.«
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Odzovite se na vabilo
Programa Svit, gre se
za Vaše zdravje in Vaše
življenje!
Presejanje je pri raku debelega črevesa in
danke še prav posebej učinkovito, saj zgodaj odkrite primere lahko zelo uspešno
pozdravimo, s pravočasnim odstranjevanjem polipov pa lahko nastanek tega raka
celo preprečimo.
Zato je poslanstvo Programa Svit zmanjšanje deleža umrljivosti in obolevnosti za
rakom na debelem črevesu in danki ter
povečanje deleža odkritih predrakavih
sprememb na debelem črevesu in danki.

Uspešno izvajanje Program Svit
lahko prihrani mnogo trpljenja
tako bolnikom kot njihovim svojcem in celo prepreči, da bi ljudje
zboleli za rakom debelega črevesa
in danke.
Več o Programu Svit si lahko preberete
na spletni povezavi: http://www.program-svit.si/.

S O B IVA N JE Z N A R AVO

Skupaj stopimo po medoviti (pravi) poti
Ali se je človek pripravljen soočati za
svojimi posledicami?
Že naši predniki so vedeli, da je potrebno
tisto kar vzameš iz narave je potrebno
tudi vrniti, da se ohrani ravnovesje v
naravi. Statistika o številu prebivalcev se
iz leta v leto povečuje in s tem se povečuje tudi večja poraba hrane. Pridelovalci
hrane so prisiljeni v intenzivno kmetijstvo
in sajenjem monokultur ter krčenjem
gozdov in travnikov za njihovo širjenje. Na
ogromnih kmetijskih površinah, kjer se
sejejo monokulture, te pestijo vsako leto
škodljivci in bolezni. Kako se temu izogniti
so vedeli že naši predniki, saj so upoštevali kolobarjenje in tako preprečili marsikatero nevšečnost. Travniki, ki ostajajo se
kosijo redno, tako da ne zacvetijo v svojih
pisanih barvah kot nekoč.
Ali še lahko ukrepamo?
Vsako pozitivno ravnanje bo doprinos k
ohranjanju naše narave. Tako se je potrebno zavedati, da s sajenjem avtohtonih
medovitih rastlin v naš prostor prispevamo k preživetju in ohranjanju čebel kot
tudi ostalih opraševalcev.
Zakaj avtohtone medovite rastline?
Živali so se na določenem območju prilagajale. Tako so se tudi rastline prilagajale
stoletja, tisočletja različnim vremenskim
kot tudi ostalim nevšečnostim. Medovite
rastline zagotavljajo čebelam medičino
in cvetni prah. Medičina in cvetni prah
medovitih rastlin zagotavljata tisto kar
čebele potrebujejo za svoj obstoj. Torej se
moramo skupaj zavedati in saditi medovite rastline na domačem vrtu, njivah kot
tudi na javnih površinah. S tem bomo zagotovili pestrost in pripomogli k ohranja-

nju čebel v našem prostoru.
To pozitivno energijo bomo
lahko sprejemali nazaj iz
narave in tudi skupaj razmišljali pozitivno.
Katero medovito rastlino
izbrati?
To je odvisno kaj imamo na
razpolago ali je to le balkon
na katerem imamo cvetlična korita, morda vrt, njiva
ali pa so to javne površine.

Leska – medoviti grm, ki nas jeseni razveseljuje s svojimi plodovi – lešniki.

V cvetlična korita na balkonu imamo številne možnosti
pri izbiri medovitih rastlin
tako iz vrst začimbnic in
dišavnic. V korita lahko
sadimo baziliko, origano,
timijan, meliso, boreč kot
tudi nizko sočnico ali ameriški slamnik in še bi lahko
naštevali.
Če imamo veliko prostora
na vrtu se lahko odločimo
za zasaditev medovitih dre- Polje sočnic, ki čebelam zagotavljajo medičino in cvetni prah.
ves kot so lipa, divja češnja,
navadna leska, kostanj in še mnogo drunahranimo milijone drobnih organizmov
gih medovitih dreves. Na vrtovih se lahko
v tleh in izboljšamo zračnost in strukturo
odločimo tudi za posaditev grmov kot so
tal. Tako s tem ravnanjem zemljo obogavrtnice, ki nam s cvetenjem obogatijo naš timo. Rastline, ki jih nato posejemo na to
vrt. Na vrtovih imamo še tudi možnosti
zemljo bodo bolj močne, zdrave in tudi
posaditve medovitih začimb in dišavnic.
odporne na stres, ki je v zadnjem času
bolj pogost. To mislimo na neugodne
Ko imamo na razpolago večjo kmetijsko
vremenske pogoje in tudi posledično na
površino – njivo imamo prav tako številne bolezni in škodljivce.
možnosti izbire med medovitimi rastlinami. Na njive lahko posejemo sončnice,
Na javnih površinah (parki, vrtovi, …) imabuče, ajdo, mak, oljno ogrščico, facelijo,
mo tudi možnost, da izberemo avtohtone
deteljo,… Te rastline ne bodo omogočale
medovite rastline. Med njimi so to lipa,
le pašo čebelam, ampak bodo koristne
kostanj, javor kot tudi številne medovite
tudi širše. Npr. semetrajnice in grmičevje.
na sončnic in buč lahko
S tem pozitivni delom ne bomo omogočili
pozneje uporabimo za
le pašo čebelam, ampak bomo poskrbeli
izdelavo olja. Nato ajdo,
tudi za našo okolico. Ne le čebele, ampak
ki jo sejemo poleti, v času
tudi narava nam bo hvaležna, saj ji bomo
cvetenja omogoča čevračali tisto kar potrebuje, da skupaj ohrabelam pašo ko dozori jo
nimo naš prostor za prihodnje rodove. 
požanjemo in pridobimo
Tomaž Samec, Svetovalec za varno hrano
moko. Tudi ostale medovipri JSSČ
te rastline niso uporabne
le za čebele, ampak po
končanem cvetenju, žetvi
se ostali zeleni deli rastlin
podorjejo in s tem obogatimo tla s humosom. S tem

Ena od medovitih rastlin je ameriški slamnik.
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Obisk v naravi
Slovenijo delimo na devet značilnih
pokrajinskih tipov: alpsko gorovje,
alpsko hribovje, alpske doline, panonska gričevja, panonske ravnine,
dinarske planote, dinarska podolja
in ravniki, sredozemska gričevja in
sredozemske planote. Zato je pri
nas narava na majhnem koščku
Evrope raznolika in lepa. Kar 80
% slovenske zemlje je v zasebni
lasti, kar za lastnike oz. obiskovalce
narave pomeni tako pravice kot
odgovornost.
Vsi, ki želimo naravo in njene dobrobiti
ohraniti za nas in prihodnje rodove, smo
se povezali v skupnem projektu. Izdelali smo vzgojni pripomoček, ki nas bo
nagovarjal z vprašanjem: Kako ohranjati
ravnovesje med obiskom in skrbjo za
neokrnjeno naravo?
Na svetovni dan turizma, 27. septembra
2018, smo tako na konferenci na Gozdarskem inštitutu in Zavodu za gozdove
Slovenije predstavili kodeks obnašanja v
naravi v Sloveniji. Pri oblikovanju kodeksa
je sodelovalo 27 organizacij, ki so ga na
konferenci tudi slavnostno podpisale.
Kodeks temelji na že uveljavljenem, a ne
zapisanem konsenzu slovenske družbe.
Gre za neke vrste dogovor med lastniki
zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki svoje
dejavnosti izvajajo v naravi ter ostalo civilno družbo in pristojnimi institucijami. Cilj
kodeksa je bolje osvestiti obiskovalce narave in turiste kako se v Sloveniji obnašamo v naravi. Kodeks sestavljajo usmeritve,
ki spoštujejo zakonodajo in temeljijo na
tradiciji. Zapisane so splošno in poljudno,
tako da jih lahko upošteva vsak.
Pet ključnih načel kodeksa se glasi:
• spoštujem naravo,
• spoštujem sebe,
• spoštujem druge,
• spoštujem lastnino in
• spoštujem lokalno skupnost.
Narava gradi odličnost slovenskega turizma in mu daje dušo. Vse več je obiskovalcev, tako domačih kot tujih, ki želijo piti
prelesti narave. Vse več je tudi ponudbe
za aktivno preživljanje prostega časa v
naravi. Veliko število obiskovalcev predstavlja določene obremenitve in motnje.
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Zato se je potrebno skupaj potruditi, da
bomo uspeli hkrati ohraniti naravo, ne
da bi pri tem nesmiselno zavirali razvoja.
Kodeks »Obisk v naravi« je torej zapisan in
podpisan. Na nas pa je, da ga upoštevamo
in s tem pomagamo k ohranitvi narave ter
vseh njenih dobrobiti.

Kodeks obnašanja v naravi lahko preberete na spletnem naslovu:
https://bit.ly/2SSQr9z 
Jože Prah, Zavod za gozdove Slovenije
Jure Pučnik, Matjaž Bizjak

Z g o d o v i n a n a š i h kr a j e v

Konec 3. ofenzive
Tretja ofenziva se je končala 4. novembra leta 1915. Kakšnih vidnih
rezultatov ni prinesla.
AO (Avstro-Ogrski) branilci so zadržali
obrambne položaje na Doberdobski planoti, kakor tudi samo Gorico in območje okoli
nje, preprečili so tudi prodor iz mostišča
pri Plavah v notranjost. Kljub temu da je
načelnik italijanskega štaba grof Cadorna
skupaj s svojim štabom pripravil za napad
več kot 1300 topov, od tega kar 300
težkega in srednjega kalibra, AO obrambe
niso uspeli razbiti. Že po koncu 2. ofenzive so AO vojaki začeli močneje utrjevati
svoje obrambne položaje. 5. armadi so na
pomoč prišli štirje bataljoni tehničnih enot,
ki so (povečini z ruskimi ujetniki) utrjevali
in dograjevali obrambne položaje. Navkljub
temu so enote 20. Honved pehotne divizije
utrpele hude izgube. Posebno so bili na
udaru 21. oktobra, ko so italijanske enote
na vsak način poskušale osvojiti Debelo
grižo oziroma njene hribe in vzpetine. Zna-

čilnost 3. ofenzive je tudi, da
so v boj posegla
italijanska letala;
med drugim so
nad AO letališčem na Ajševici
odvrgla nekaj
bomb. Prav
zaradi vsega prej
navedenega so
tudi gričke na
Vogrskem in v
njegovi okolici
zasedle opazovalne in protiletalske topniške
enote AO vojske.
Začeli so s kopanjem rovov in »kavern«
(podzemnih bunkerjev) ter tako pripravljali
obrambno linijo ob morebitnem prodoru
italijanske vojske na območju Doberdobske
planote ali morebitnega preboja na goriškem območju. Obenem pa so te enote

poskušale zaščititi tudi železniški postaji v
Volčji Dragi in Prvačini, ki sta bili tedaj logistično izredno pomembni za AO vojsko. 
in

Jože Ropoša

Cona A – domov z motorjem
Naslednji dogodek je napisan na
podlagi pripovedovanja pokojnega Ivana Arčona iz Volčje Drage.
Pred leti mi je g. Ivan zaupal precej
zanimivih dogodkov, med drugim
tudi o tem, kako je ob koncu vojne
z motorjem obiskal domačo vas.

Ivan je bil v 4. armadi, v njeni tankovski
brigadi, ki je bila ob koncu vojne nameščena
v Sežani. 4. armada je bil ustanovljena 1.
marca 1945 z ukazom vrhovnega poveljnika
maršala Josipa Broza- Tita. Med drugim
je sodelovala pri osvoboditvi Istre in Trsta.
Tedaj, med postankom v Sežani, je Ivan

srečal soseda Alojza Mikluža, ki ga je seveda
povprašal o tem, kako je pri njih doma. Ta
mu je le stežka povedal: » Mamo imaš še
živo, ampak tatu so ti ubili četniki, ko je nosil
pošto na Vogrskem.« Oče Ivana Arčona je
bil mnogo let poštar in je tudi v najhujših
medvojnih časih raznašal pošto. Ivan je
prosil komandanta bataljona za dovoljenje,
da bi rad obiskal domačo vas in seveda videl
mamo. Komandant
mu je dovolil in mu
rekel, naj si izbere
prevozno sredstvo
med vojnim plenom. Ivan je izbral
zaplenjeni motor, ki
je že imel partizanske oznake. Seveda
mu je komandant na
dovolilnico napisal,
da se prevaža z
motorjem. Dovolilnico mu je dal le za
en dan (24 ur), saj je obstajala možnost, da
se bodo kmalu premaknili iz Sežane. Ko je
prišel z motorjem do Šempetra, ga je ustavil
partizanski stražar in zahteval dokumente.
Ivan mu je pokazal dovolilnico, a stražar mu
je rekel: »V redu, vendar motor ti bomo
zaplenili«. Motorja pa mu Ivan ni hotel dati z

utemeljitvijo, da ima na dovolilnici napisano,
da se prevaža z motorjem in da bo moral ob
vrnitvi v Sežano vrniti tudi motor. Na koncu
je le prepričal stražarja, da ga je pustil oditi
z motorjem nazaj. Med obiskom doma je
izvedel tudi to, da so četniki očeta marca
1945 zahrbtno ustrelili. Oče jih je pred
odhodom na Vogrsko vprašal, ali lahko nese
pošto v vas, kar so mu četniki dovolili. Ko pa
se je vračal nazaj, so ga iz hriba, kjer so imeli
postojanko, ustrelili.
Maja leta 1945 se je partizanska vojska po
kapitulaciji nemških sil takoj organizirala; zastražila je pomembne objekte in vzpostavila
tudi administrativni nadzor z izdajanjem dovolilnic, potrdil, kakor tudi znamk in denarja.
Prav slednji imajo danes veliko filatelistično
in numizmatično vrednost. Prihajajočim
zavezniškim enotam so hoteli pokazati, da
so že vzpostavili svojo oblast. Vendar so zavezniške enote po prihodu zasedle tako Trst
kakor tudi Gorico in vzpostavile svojo oblast.
Partizanske enote pa so se morale umakniti
iz teh mest. 
Ivanova pripoved je objavljena z dovoljenjem njegove žene Valerije.
in

Jože Ropoša
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Sporočilo za javnost:

Primorski tehnološki park pridobil 350.000 €
za investicijo v znanje Goriških podjetnikov
Primorski tehnološki park je ob
19. obletnici delovanja organiziral
srečanje podjetnikov Goriške regije
z naslovom »Spreminjamo pravila
igre«, ki je potekalo 21. februarja v
Konferenčnem centru Perla v Novi
Gorici. Ob tej priložnosti so prikazali
dinamiko poslovanja podjetij na Goriškem in v njihovem inkubatorju.
Od leta 2000, ko je bil Primorski tehnološki
park ustanovljen, je bilo v njegov inkubator
sprejetih 202 podjetij in start up ekip. Vsa
inkubirana podjetja danes zaposlujejo 746
ljudi in generirajo 114 milijonov € prihodkov od prodaje*. Pet podjetij z najboljšimi
kazalci iz podjetniške skupnosti PTP je v
letu 2017 ustvarilo v povprečju 103.272 €
dodane vrednosti na zaposlenega (slovensko povprečje 43.154 EUR*). Med podjetji,
mlajšimi od pet let, pa jih prvih pet z najboljšimi rezultati zaposluje 42 ljudi*.
Programi Primorskega tehnološkega parka
temeljijo na osnovah vitkega in agilnega
podjetništva. Ti programi podjetnikom
omogočajo, da na učinkovit način preverijo,
ali za njihove ideje obstaja tržna priložnost.
To počnejo tako, da jih vodijo skozi strukturiran proces razvoja poslovnega modela,
ki bo nastajajočemu podjetju omogočal
najprej preživetje, nato pa razvoj in rast.
Za potrebe razvoja znanja in kompetenc
podjetnikov je Primorski tehnološki park
samo v letu 2018 iz različnih evropskih virov
pridobil 350.000 €. Največ, 200.000 €, so
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investirali v osebno mentorstvo, ki ga izvajajo izkušeni podjetniki in člani njihovih ožjih
timov. 80.000 € so investirali v pridobivanje
ključnega znanja, ki ga podjetniki nujno
potrebujejo za razvoj in rast. V tem okviru
je bilo organiziranih 36 specializiranih
tematskih delavnic, prilagojenih potrebam
podjetnikov.
Primorski tehnološki park je sicer ena
redkih ustanov, ki načrtno že 15 let vlaga v
razvoj kompetence podjetnosti pri mladih.
Tako so lani 70.000 € investirali v mlade
med 12 in 29 letom. Podjetnost je namreč
veščina, ki je ključna pri kariernem razvoju posameznika in s tem dolgoročno tudi
regije.
Pomemben je podatek, da je kar 500
osnovnošolcev in dijakov v Novi Gorici in
okolici je v zadnjih 5 letih v programih PTP
brezplačno pridobilo izkušnje, kako
na podjeten način
razvijati lastne ideje.
Na vseslovenskem
tekmovanju v
podjetnosti mladih
POPRI, ki ga organizira PTP, pa je doslej
sodelovalo:
• 1110 podjetniških idej, razdelanih
v poslovni model
• 236 izobraževalnih inštitucij
• 438 mentorjev

iz gospodarske in akademske sfere
• Zmagovalne ekipe dijakov s tekmovanja
POPRI so na svetovnem tekmovanju Genius Olympiad v ZDA leta 2018 dosegli
zlato in bronasto priznanje
Primorski tehnološki park upravlja s poslovno stavbo v Vrtojbi, v kateri ima danes svoje
prostore več kot 70 podjetij. Od leta 2013
v njihovih prostorih ponujajo tudi prostor
za sodelo (coworking), ki je doslej pritegnil
pestro internacionalno zasedbo podjetnikov iz Nizozemske, Brazilije, ZDA, Italije in
Slovenije.
V zadnjih nekaj letih je Primorski tehnološki park postal eden najvidnejših in
najpomembnejših deležnikov slovenskega
podjetniškega ekosistema, ki na enem mestu v skupnost povezuje nove in ustaljene
podjetnike, gospodarske družbe, izobraževalne in raziskovalne ustanove, mentorje in investitorje, strokovnjake različnih
področij in podjetno mladino. Svoje storitve
podjetnikom in mladim ponuja brezplačno, saj sredstva za izvajanje podjetniških
programov pridobivajo s kandidiranjem
na različnih EU skladih, iz katerih pridobijo
približno 80% vseh potrebnih sredstev. Preostalih 20% pa prispevajo občine solastnice,
in sicer Mestna občina Nova Gorica, Občina
Šempeter Vrtojba in Občina Renče Vogrsko
ter donatorji in sponzorji. 
Primorski tehnološki park
vir:www.facebook.com/PrimorskiTehnoloskiPark
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Pomladno dogajanje v
Družinskem centru Trojka
V Družinskem centru Trojka, projektu MDPM za Goriško, nadgrajujemo ponudbo brezplačnih vsebin
za otroke, mladostnike, starše,
družine in posameznike.
Poleg- PONEDELJČIC - ustvarjalnih delavnic
za otroke in družine, ki jih vodi Zvonka Nose
in se odvijajo vsak ponedeljek od 17.00 do
19.00, zimskih, prvomajskih in poletnih počitniških delavnic, delavnic socialne aktivacije,
smo pripravili tudi tri sklope predavanj z
delavnicami, ki so namenjeni mladostnikom,
staršem, družinam, posameznikom…
ŠOLA ZA STARŠE se odvija drugi ponedeljek v mesecu ob 17.30. Njen namen je
izobraževati starše za odgovorno, odzivno
in senzibilno starševstvo. Staršem želimo
ponuditi prostor za srečevanja, izmenjavo
mnenj in izkušenj ter možnost pogovora s
strokovnjakom. Marina Marinič bo vodila:
Spanje in sanje (11. februar), Iskanje novih
učnih stilov, metod in motivacije zanje (11.
marec), Zahteve sodobne družbe in naša

vključenost v sedanji čas (8. april), Vpliv potreb, želja in možnosti vplivanja na vzgojo
in izobraževanje (13. maj), Kaj potrebujemo
in kakšna so pričakovanja družbe (10. junij).

marec), Živeti po svojih vrednotah in normah
(24. april), Živeti po svojih pričakovanjih in
zmožnostih (29. maj), Živeli bomo v okolju, ki
si ga ustvarjamo sami (19. junij).

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN je sklop
socialno kognitivnih iger, namenjen je malim
in velikim, ki želijo vstopati v odnose na
drugačne- igrive načine. Tovrstne igre so v
pomoč tudi pedagoškim delavcem in animatorjem, ki se ukvarjajo z otroki, mladostniki in
odraslimi. Vabljeni drugo sredo v mesecu od
17.00 do 18.00. Maja Peršič bo vodila Igre
zaupanja (14. februar), Igre sodelovanja (13.
marec), Poživitvene igre (10. april), Razbremenitvene igre (15. maj), in Sprostitvene
igre (13. junij).

Vsi dogodki so brezplačni, za varstvo otrok
je poskrbljeno. Obiskovalci lahko prostor koristijo za neformalna druženja, kot igralnico,
na voljo so družabne igre, lahko si izposojajo
igrače, po potrebi lahko dobijo brezplačno
učno pomoč ali psihosocialno svetovanje.
Delimo in pomagamo pri izpolnjevanju vlog
za humanitarne in denarne pomoči.

ŽIVETI PO SVOJI MERI- je sklop šestih predavanj z delavnicami, na katerih predavateljici
Maja in Marina vsako zadnjo sredo v mesecu,
ob 17.30, z različnimi prijemi in metodami
udeležence spodbujata k spoznavanju in razumevanju sebe ter svojih odnosov. Sledijo si
naslednje teme: Temeljna znanja za življenje
(20. februar), Kako živeti notranji mir (27.

Bodite radovedni, med druženjem in sprostitvijo
skupaj poiščimo odgovore na različna vprašanja.

OBIŠČITE NAS V DRUŽINSKEM
CENTRU TROJKA
pri Medobčinskem društvu prijateljev mladine na
Bazoviški 4 v Novi Gorici, www.zpm-novagorica.si

Dobite nas na sedežu Medobčinskega
društva prijateljev mladine za Goriško,
Bazoviška 4, v Novi Gorici (pod tribunami
nogometnega stadiona).Več informacij dobite na tel: 05 333 46 80, 030 703 832. na E
naslovih: druzinski.center.trojka@gmail.com,
zpm-ng@amis.net, info@zpm1-novagorica.
si, na spletni strani www.zpm-novagorica.si
in na naši fb strani https://www.facebook.
com/ZPMnovagorica/ 
Družinskem centru Trojka

VABLJENI NA BREZPLAČNE DOGODKE
Vsak ponedeljek,
od 17. do 19. ure PONEDELJČICE
Ustvarjalne delavnice
vodi Zvonka Nose,
prof. razrednega
pouka

TRENING SOCIALNIH
VEŠČIN - socialno
kognitivne igre za
pedagoške delavce,
animatorje, mladostnike,
družine in posameznike

ŠOLA ZA STARŠE
TRENDI PRI VZGOJI,
UČENJU IN DELOVANJU V
SODOBNEM ČASU

ŽIVETI PO SVOJI MERI
PREDAVANJA Z
DELAVNICAMI ZA
STARŠE, MLADOSTNIKE
IN POSAMEZNIKE

Ponedeljek, 11. 3. 2019 ob 17.30 uri

Sreda, 27. 3. 2019 ob 17.30 uri

ISKANJE NOVIH UČNIH
STILOV, METOD IN
MOTIVACIJE ZANJE

KAKO ŽIVETI NOTRANJI MIR

Ponedeljek, 8. 4. 2019 ob 17.30 uri

ZAHTEVE SODOBNE DRUŽBE
IN NAŠA VKLJUČENOST V
SEDANJI ČAS
Ponedeljek, 13. 5. 2019 ob 17.30 uri

Sreda 13. 3. 2019, ob 17. uri
SODELUJMO
Sreda 10. 4. 2019, ob 17. uri
POŽIVITVENE IGRE

Spoštovani starši, nudimo vam pomoč
pri reševanju težav, s katerimi se soočate.

Na razpolago smo vam za :

Dragi otroci in mladostniki, nudimo vam
prostor za druženje, igro in ustvarjanje,
tudi učno pomoč.

• medvrstniško in
medgeneracijsko
komunikacijo,

Vljudno vabljeni tudi posamezniki,
družine brez otrok in mladi, ki družino
šele načrtujete.

• ustvarjalno koriščenje,
prostega časa,

Zaupajte nam.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

MESTNA OBČINA
NOVA GORICA

• neformalno druženje,

• izposojo dobrih igrač in
družabnih iger.

Občina
Miren-Kostanjevica

VPLIV POTREB, ŽELJA IN
MOŽNOSTI VPLIVANJA
NA VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE
Ponedeljek, 10. 6. 2019 ob 17.30 uri

Sreda 15. 5. 2019, ob 17. uri
RAZBREMENIMO SE
Četrtek 13. 6. 2019, ob 17. uri
SPROSTIMO SE

KAJ POTREBUJEMO IN
KAKŠNA SO PRIČAKOVANJA
DRUŽBE

Sreda, 24. 4. 2019 ob 17.30 uri

ŽIVETI PO SVOJIH
VREDNOTAH IN NORMAH
Sreda, 29. 5. 2019 ob 17.30 uri

ŽIVETI PO SVOJIH
PRIČAKOVANJIH IN
ZMOŽNOSTIH
Sreda, 19. 6. 2019 ob 17.30 uri

ŽIVELI BOMO V OKOLJU, KI
SI GA USTVARJAMO SAMI
Brezplačna predavanja
z razgovori vodita
Marina Marinič univ. dipl.
psihologinja in Maja Peršič
mag. s področja sociologije

Spoštovani starši, v mesecu aprilu bodite tudi pozorni na razpise zdravstvenih
letovanj ob morju in na tabore znanja v Triglavski roži v Trenti, ki jih za vaše otroke
pripravljamo v MDPM za Goriško.

Za varstvo otrok bo v času predavanj poskrbljeno. Udeležba je brezplačna.
Zaželene so predprijave. Vse informacije dobite na tel: 05 333 46 80, 030350806
ali na e naslovu: druzinski.center.trojka@gmail.com ter osebno na naslovu MDPM
za Goriško, Bazoviška 4, Nova Gorica (pod tribunami nogometnega stadiona),
kjer se bodo omenjena srečanja tudi odvijala.

Občina Renče -Vogrsko
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Spoštovani,
z veseljem vas obveščamo, da smo
pred nedavno zagnali brezplačno
Zeleno svetovalnico, ki je namenjena vsem, ki se sedaj obračajo
tudi na občine z različnimi pravnimi vprašanji glede varstva okolja in
urejanja prostora.
Na prenovljeni spletni strani Zagovorniki
okolja smo tudi na poljuden način predstavil vse postopke s tega področja, posebej pa vas opozarjamo tudi na Berilo za
trajnostno urejanje prostora (na spletni
podstrani Trajnostno urejanje prostora),
kar vse bo koristen pripomoček vsem na
področju varstva okolja in urejanja prostora za bolj učinkovito reševanje okoljskih
problemov, zmanjševanje konfliktov v prostoru in trajnostni razvoj v korist celotne
skupnosti. 
Spremljate nas tudi preko Facebook-a.
Pravno-informacijski center nevladnih
organizacij - PIC
Legal-Informational Centre for NGOs,
Slovenia
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Slovenija/Slovenia
Tel.:+386 1 521 18 88
Tel.:+386 51 681 181

Mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike obveščamo, da
so v teku razpisi neposrednih BREZOBRESTNIH posojil.
Razpisi so objavljeni na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com.
Prijavni roki: 15. 3. 2019, 20. 5. 2019 in 30. 8. 2019 oz. do porabe
sredstev.

INVESTICIJSKA
POSOJILA

POSOJILA ZA
RAZVOJNE
PROJEKTE

MIKROPOSOJILA

• V višini 4.000−100.000 EUR.
• Z odplačilno dobo 6 ali 9 let z vključenim 1-letnim
moratorijem.
• Za nakup opreme, gradnjo in/ali nakup poslovnega
prostora, komunalno in infrastrukturno opremljanje
ter nematerialne investicije.
• V višini 4.000−50.000 EUR.
• Z odplačilno dobo 5 let z vključenim 1-letnim moratorijem.
• Za nakup storitev, materiala, najem opreme in
strošek plač zaposlenih na projektu.

• V višini 4.000−25.000 EUR.
• Z odplačilno dobo 4 leta z vključenim 1-letnim
moratorijem.
• Za materialne investicije, obratna sredstva ter
izdatke za plače.

Šaljiva zgodba o renški vagi
Okrog renške vage so se dogajale
tudi šaljive zgodbe.

živega osla so iz neke štale zvlekli na zidan objekt
renške vage (tehtnice) sredi vaškega trga. Med skupino vaščanov, ki so komentirali dogodek, je bil tudi
Dečko. Miličniki so spraševali, če kdo ve, od kod je
uboga žival in kdo jo je zvlekel na vago. »Povprašajte
Dečkota, on gotovo ve,« so rekli ljudje in se pri tem
skrivnostno muzali. Miličniki niso oklevali, Dečkotu
so zastavili nekaj vprašanj, a z njegovimi odgovori
niso bili zadovoljni. Dejal jim je, da on nima pojma,
da sploh ne ve, od kod bi bil ta osel. »Vem pa, da iz
Renč ni,« je zatrdil. Ta izjava se je možem postave
zdela sila nenavadna, zato so Dečkota povprašali,
kako neki je ugotovil, da prav ta osel ni iz Renč.
»Zelo preprosto,« je pojasnil Dečko. »Kar jih je iz
Renč, so vsi na okraju*.« 

Ena takšnih je zgodba o oslu na vagi. Naj
povemo, da je v Renčah svoj čas živel znameniti duhovitež in šaljivec Dečko, Franc
Špacapan. Po izobrazbi je bil gradbeni
tehnik. Med ljudmi je slovel kot zelo bister
in sposoben strokovnjak, imel pa je navado, da je večkrat iskal resnico tam, kjer so
jo že stari Rimljani. Za njim je ostalo veliko
večno zelenih dovtipov, eden bolj znanih,
ki med ljudmi sicer živi v več različicah, je
povezan s staro renško vago.
Neke noči, še v obdobju prve petletke po
vojni, so veseljaki, verjetno fantje, ki so se
naslednjega dne odpravljali na služenje
vojaškega roka, spet eno ušpičili. Pravega,
38
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Franc Špacapan Dečko z ženo Francko v
Renčah na poročni dan.

Radivoj Pahor
*okraj: tedanja upravno-politična enota,
sestavljena iz več občin.

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

297 x 210 + 5 mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5 mm 250 EUR

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 15. 4. 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. 

Puranji zrezki s pršutom
Sestavine :
• 200 g puranjih prsi
• 8 češnjevih paradižnikov
• čajno maslo
• 50 g pršuta
• 20 g ribanega sira
• sol
• poper
Priprava:
Pečico segrejemo na 200 ºC,
pekač namastimo, oprane
češnjeve paradižnike narežemo na rezine. Puranje prsi na-

režemo na cca. 50 g zrezke,
ki jih potolčemo, pršut pa na
tanke rezine. Puranje zrezke
rahlo začinimo, jih obložimo
z rezino pršuta in žajbljevim
listom ter prepognemo. V
ponvi segrejemo oljčno olje,
na katerem popečemo puranje zrezke na obeh straneh.
Iz ponve jih prestavimo v
pekač, nanje položimo narezane češnjeve paradižnike
in preostale rezine pršuta
ter potresemo z naribanim

er
Dob !
tek

sirom. V pečici jih pečemo
5 minut. Medtem žajbelj
narežemo na tanke rezine
in ga potresemo po pečenih
zrezkih.
Poskusite in uživajte ob
dobri hrani in pijači.
Dober tek!
Renata Tischer
Roland Tischer

deseta

ŠELAMIJADA

>

ami
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e
s
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oljsi
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>

V RENČAH
v soboto, 16. marca 2019

VABLJENI!
Društvo za kulturo,
turizem in razvoj
Renče

od 10. ure
do 13. ure

PRIJAVA TEKMOVALCEV
ODDAJA ŠELAMOV – TUDI DIVJAČINSKIH –
ZA OCENJEVANJE

po 13. uri

STROKOVNO OCENJEVANJE ŠELAMOV

ob 18. uri

DRUŽABNO SREČANJE
POKUŠINA ŠELAMOV
NAJ ŠELAM PO IZBORU PUBLIKE

ob 20. uri

RAZGLASITEV REZULTATOV

Tekmovanje bo potekalo v Kulturni dvorani v Renčah

Občina Renče -Vogrsko
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Vladka Gal Janeš

Matjaž Bizjak

čič
ikolav

Anja N

Denis Čotar

slednjo številko
prispevkov za na
Rok za oddajo
a je
Občinskega list

15. april 2019

anje
Naslov za pošilj ski
čin
prispevkov za Ob lo@
asi
list: obcinsko.gl
.si
ko
rence-vogrs
s pripisom: Za
Občinski list

