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iz občineuredništva in župana
beseda

PO VROČEM ŽUPANOVA BESEDA
POLETJU
Nenavadno vroče poletje je za nami, z vsemi
negativnimi in pozitivnimi posledicami. Žal smo
vstopili v jesen, vročo bolj po političnem dogajanju kot po vremenskem. Naši politiki, vseh vetrov, nas kar presenečajo z “ učinkovitimi” ukrepi za izhod iz krize. Da nas pri tem ne bi preveč
prizadeli, nas osrečijo z ideološkimi vložki, od
“rdeče zvezde” pa do “Omanove druge vojske”.
Pa še predvolilna kampanja za predsedniške volitve se razvnema. “Rešiteljev” kolikor hočeš, mi,
navadni smrtniki pa se znajdimo kakor vemo in
znamo, vse bolj pa po izreku naših južnih bratov
“uzdaj se use i svoje kljuse”.
Jesenski vrvež je zajel tudi občinske hodnike.
Uredništvo je po nekoliko daljšem premoru
spet zasedalo in zagnalo ustvarjalni duh za številko, ki je zdaj pred vami. V tem, daljšem premoru, se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki smo
jih uspeli zabeležiti in predvsem slikovno predstaviti. Obiskali smo župana, da nam predstavi
delovanje občine v teh zaostrenih razmerah,
saj je čutiti zastoj v investicijski dejavnosti. Zato
pa je še naprej dejavno v družbenih dejavnostih, društvih in klubih. Ponovno se nam je zgodilo Poletje v Bukowci. Tudi o tem poročamo na
naslednjih straneh.

No, jesen prinaša tudi vesele dogodke. Kljub
suši je bila trgatev za marsikoga vesel dogodek,
saj je spravilo po navadi pika na i celoletnemu
trudu. Za nami so tudi praznovanja krajevnih
praznikov po vseh treh krajevnih skupnostih,
ne moremo pa mimo za Primorce, pa tudi vse
ostale državljane, enega najpomembnejših dogodkov, priključitve Primorske matični domovini. Če se je že vlada ustrašila rdeče zvezde,
pa smo Primorci množično, na proslavi in tudi
drugod, obeleležili 65. letnico tega dogodka.
Pa tudi spomin na brigadirje, graditelje Nove
Gorice, sodi zraven.
Življenje teče dalje in samo od spominov se ne
da živeti. Čeprav je kriza močno načela našo
samozavest in moralna načela, upanje za boljši
jutri mora biti, z mladimi, inovativnimi in pogumnimi ljudmi.
Boris Arčon

Po vročem, a po dejavnostih sila razgibanem
poletju, se je življenje vrnilo v normalne tirnice.
Bilo je kar nekaj prireditev, ki so zaznamovale
dogajanje v naši občini. Vse tri krajevne skupnosti so od junija pa do septembra zaznamovale svoje praznike in jih skozi tradicionalne prireditve tudi obeležile. Poseben pečat je pustilo
Poletje v Bukowci z zelo raznovrstnim in bogatim programom v avgustu, morda kakšnim preglasnim večerom. Zato nameravamo prireditev
analizirati in skupaj s prizadetimi krajani poiskati
rešitve in izboljšave za prireditve v prihodnjih
letih. Moram poudariti, da se je na teh prireditvah zbralo veliko mladih, tako domačih kot iz
okolice.
Med športnimi prireditvami bi omenil renške
kotalkarje za uspešno izvedeno mednarodno
tekmovanje in pa še enkrat čestital Luciji Mlinarič
za osvojene medalje na evropskem prvenstvu.
V okviru proslavljanj 35-letnice pobratenja
med Renčami in Štarancanom je bila v Kulturnem domu v Gorici odprta razstava fotografij
o sodelovanju med tema dvema krajema. Ne
morem tudi mimo letošnje proslave ob 65 letnici priključitve Primorske matični domovini v
Kopru, kjer je bilo med 10000 glavo množico
veliko ljudi iz severno primorskega konca z večino županov na čelu.
Od dogodkov naj omenim srečanje vinarjev in
drugih pridelovalcev na ljubljanskem gradu pod
naslovom Zgodbe iz Vipavske doline, ki ga je
organizirala naša vinska kraljica Lea Mlečnik ob
koncu svojega enoletnega mandata. Dodam
naj še, da so se nekateri kmetje iz naše obči-
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ne udeležili tudi tradicionalnega sejma „ Gusti
di frontiera“ v sosednji Gorici v septembru. Da
dogodkov ne bi bilo prehitro konec, pa bodo
poskrbela društva upokojencev iz naše občine,
saj se bodo zbrala na tradicionalnem srečanju,
ki bo letos v Renčah v organizaciji tamkajšnjega
društva.
Naj pregled utripa v naši občini nadaljujem s pogledom na naše šole. Svečan začetek šolskega leta je bil predvsem za letošnje prvošolčke,
saj se jih je letos vpisalo 33 in sicer 18 v Renčah, 9 v Bukovici in 6 na Vogrskem, kjer nam
je uspelo tudi urediti garderobe v starem delu
šole. Žal smo morali zaradi težav s proračunom
na začetek prihodnjega leta prenesti izgradnjo
in rekonstrukcijo veznega trakta in spremljajočih objektov na OŠ Renče, ki bi morala biti izvedena v letošnjem poletju. No, s proračunom
smo se tudi sicer precej ukvarjali, saj ga je bilo
potrebno uravnotežiti, potem ko tudi državni
proračun doživlja nenehne spremembe in prilagajanja. Rezultat vseh teh usklajevanj in tudi
odpovedovanj je rebalans, ki smo ga sprejeli konec septembra in predvideva za 15 odstotkov
znižanje prihodkov in odhodkov. Kljub temu pa
bomo nekatere stvari še postorili oz. smo jih že.
Tako smo odkupili kletne prostore Kulturnega
doma v Bukovici in tako zaključili večletno nategovanje okrog tega problema. Za te prostore pa
sedaj pripravljamo idejne osnove za rekonstrukcijo. Od investicijskih del pa bomo letos izpeljali
še rekonstrukcijo ceste skozi del Merljakov od
Goriških opekarn naprej, obnovili cesto na Vinišče in del ceste v Oševljeku.
Župan Aleš Bucik

iz občine
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Zgodbe
iz Vipavske doline
Predstavitev Vipavske doline
Ljubljano svoja vina pripeljali Kmetija Fornazarič, Frlanova kmetija, Kmetija Mlečnik, Mozetič
Aldo in Sončni škol. Tradicijo in dogajanje so
približali KTD iz Renč s ponovno obujeno narodno nošo iz lastnega kraja. Na posebno željo
Vipavske vinske kraljice so se naštetim pridružili tudi nekateri drugi pridelovalci in ponudniki
hrane iz njene domače občine Renče-Vogrsko
ter tako poskrbeli za nepogrešljiv prigrizek ob
vinu - Kozjereja Nevo Pregelj z odličnimi kozjimi
siri, Sadje Smodin z raznovrstno izbiro sokov,
Abramičevi z žganimi pijačami in okrepčevalnica Rotonda z različnimi domačimi jedmi.

Vsi sodelujoči na Zgodbah iz Vipavske doline. (Foto: Tomo Vrešak)

Prvi četrtek v septembru je v Ljubljani, v gostilni Na gradu, potekala degustacija vin iz Vipavske doline. Na pobudo Vipavske vinske kraljice 2011,
Lee Mlečnik, ki je na Vipavski trgatvi prepustila krono svoji naslednici, so
se pri pripravi skupne predstavitve Vipavske doline angažirale vse občine
tega območja. Predstavilo se je preko 20 vrhunskih vinarjev iz Vipavske
doline in vseh šest občin s turistično ponudbo.
Po Zdravljici v izvedbi pevcev Akademskega
pevskega zbora Vinko Vodopivec je zbrane
nagovorila Vipavska vinska kraljica 2011 Lea
Mlečnik. Zahvalila se je občinam in razstavljavcem, prav posebej pa tudi Valterju Kramarju (Hiša Franko) in gostilni Na gradu, ki so
z izvrstnim sodelovanjem omogočili izvedbo
tega dogodka. K besedi je povabila župana njene domače občine Renče-Vogrsko gospoda
Aleša Bucika, ki je izrazil željo, da taka predstavitev Vipavske doline postane tradicionalna.
Občino Ajdovščina je poleg TIC Ajdovščina
zastopalo naslednjih šest vinarjev: Domačija
Božič, Furlan Branko, Guerila, Posestvo Štokelj,
Sveti Martin ter Tilia estate. Turistično ponudbo Mestne občine Nova Gorica je pripravil TIC

Nova Gorica, pridružili pa se mu vinarji Batič,
Bizjak Tomaž, Colja Davorin, Jnk, Kmetija Slavček in Zaloščan. Občino Miren-Kostanjevica
so zastopali TIC Temnica, KTD Zarja iz Bilj s
predstavitvijo knjige o opekarstvu, Čevljarski
muzej Petejan iz Mirna, Kmetija Faganeli pa je
obiskovalcem postregla s prvovrstnimi mesninami. Občino Šempeter-Vrtojba je zastopalo
Društvo žena in deklet Šempeter z domačimi
sladicami, ki so jih obiskovalcem ponujali opravljeni v šempetrske noše, lokalna društva so
podala ideje za aktivno preživljanje prostega
časa v njihovih krajih. TIC Vipava je obiskovalcem približal dogajanje, občino Vipava pa je
sicer zastopalo naslednjih šest vinarjev: Klet Vipava 1894 d.d., Vinske kleti Miška, Petrič, Žorž,
Sutor ter Krapež. Iz občine Renče-Vogrsko so v

Župan občine Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk, župan občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik,
Vipavska vinska kraljica 2011 Lea Mlečnik, podžupan Mestne občine Nova Gorica Mitja Trtnik
in podžupan občine Vipava Bogdan Godnič. (Foto: Tomo Vrešak)

Obiskovalci so na dogodku Zgodbe iz
Vipavske doline ob posnetkih krajev iz
doline, pesmih vedno veselo razpoloženih pevcev iz Primorskega akademskega zbora Vinka Vodopivca ter seveda
ob druženju z vinarji iz Vipavske doline
odkrivali skrite zgodbe tega čudovitega
prostora, ki se skriva med Krasom, Trnovsko in Nanoško planoto in se končuje v
bližini Gorice, z iztekom Vipave v Sočo.
Zavedajo se, da je to bil le majhen vpogled v vse, kar Vipavska dolina ponuja.
Mnogi so se zato odločili odzvati na vabila turističnih ponudnikov in že planirajo
obisk tega zahodnega roba Slovenije. Tu
bodo obiskali katerega izmed številnih
dogodkov, preživeli prosti čas v naravi,
po večini pa spoznavali še skrite zgodbe,
ki jih Vipavska dolina pripoveduje, na tisti
najlepši način – ob mizi, bogato obloženi z vipavskimi dobrotami in ob kozarcu
vina iz Vipavske doline.
Več o dogodku: www.facebook.com/zgodbe.
izvipavskedoline
Dodatne informacije:
Lea Mlečnik, Vipavska vinska kraljica 2011
E: lea.mlecnik@gmail.com
T: 040 618 996

Družina Mlečnik – Valter, Klemen, Lea, Ines in Mirka (skrajno desno), Valter Kramar in župan
občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik. (Foto: Tomo Vrešak)

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  oktober 2012

4

iz občine

Petkovi glasbeni večeri
Big band NOVA & The Singgirls

V petek, 7. septembra smo bili v Bukovici priča nečemu, kar se v naših
krajih redko pojavlja – na tamkajšnjem odru je zapel gospel, zaigral jazz
ter zazvenela popevka. Vse skupaj je po poletnem premoru na oder velike
dvorane Zorana Mušiča in v sklopu »Petkovih glasbenih večerov«, k nam
prinesel vsem dobro znani Big band NOVA s prav tako poznanimi skladbami Pick Up the Pieces, Superstition, itd.

vala in omogočila poslušalcem tudi ekskluziven
pogovor z najverjetneje najpomembnejšim členom koncerta, Anžetom Vrabcem. Ta naš
skromni sokrajan si svoje slave ni prislužil le z
odličnim dirigiranjem Big banda NOVA, temveč
tudi z nečim morda še osupljivejšim: kot je bilo
na koncertu tudi večkrat omenjeno, je v dvotedenskih delavnih nočeh kar sam poskrbel
za aranžmaje vseh skladb, ki smo jih ta večer
poslušali!
Ko si kot poslušalec ob koncu koncerta stal, ploskal in preskakoval s pogledi od enega do drugega nastopajočega, se vsekakor nisi mogel
ustaviti mahati s svojimi rokami. Nisi vedel, kateremu naj ploskaš glasneje in močneje. Zato ti ni
preostalo drugega, kot da tam stojiš in poskusiš
vsakemu pravično odmeriti svoj del hvale.
Nadejamo se, da bo podobno tudi na prihajajočih koncertih v sklopu »Petkovih glasbenih
večerov«, ko nas bo v oktobru obiskal »Jazz
kvintet NOVA«, novembra bomo prisluhnili norim in divjim ritmom »Slovenskega tolkalnega
dua«, zaključek letošnje sezone pa bo pripadel
vsem dobro znani Carmini Slovenica. Mi že komaj čakamo pa vi?

A tokrat zastavljenemu izzivu sam ne bi bil kos,
zato je k sodelovanju povabil marsikatere goste. Glavne zvezde večera so bila tako dekleta
novoustanovljenega zbora Singgirls, v katerem
so se združili najlepši glasovi Šempetra in Vrtojbe. Pod vodstvom Mojce Maver Podbersič
so za poslušalce pripravila slovenske skladbe,
kot so Moje orglice in Na vrhu nebotičnika, za
potrebno navdušenje pa so se tisti večer zaslišale celo melodije iz znanega filma Nune pojejo, kot sta Hail Holy Queen in I Will Follow Him.
Vrhunec je sledil z energično izvedbo zaključne
skladbe, vsem znane Oh, Happy Day, s katero
so nastopajoči celoten parter spravili na noge,
v stoječe ovacije. Ker pa seveda pravega go-

spel koncerta ni brez glavne solistke, ki z vsemi
svojimi zmožnostmi »hvali boga«, tudi tu nismo
ostali prikrajšani. Pri več skladbah sta se »pojočim dekletom« in Big bandu NOVA pridružila
neverjetna solista Katarina Birsa in Dano
Ličen. Ko sta se pojavila skupaj in začela svoj
glasbeni pogovor na odru, smo poslušalci lahko ostali le odprtih ust in ob koncu kar se da
močno zaploskali v priznavanje tem, ki sta jih
na odru na dolgo in široko predebatirala. Kot
dodatek k vsemu skupaj se je v njuna prepiranja rad vključil tudi saksofonist Jani Šepetavec, ki je s svojimi soli navdušil in dvigoval kocine. Za pravo besedno govorjenje je poskrbela
Damjana Srednik, ki je vse skupaj povezo-
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REVIJA PEVSKIH ZBOROV

Pevskega zbora OŠ Renče in POŠ Bukovica

Domači pevski zbor KLASJE Bukovica
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Iz glasbe prihaja čar,
Ob katerem se morajo upokojiti
Vse skrbi in bolečine srca.

(W. Shakespeare)

UNITRI, ŽePZ Univerze za tretje življensko obdobje Nova Gorica

ŽePZ Društva upokojencev Idrija

Vsako leto se na revijah po regijah – to je običajno maja in junija - predstavljajo upokojenski pevski zbori, kjer izberejo po enega predstavnika za revijo na zaključni slovesnosti ob Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.
Pokrajinska zveza društev upokojencev Severne Primorske iz Nove Gorice je letos predlagala
naše društvo, ki je tudi izpeljalo organizacijo
omenjene revije. Organizacija je zahtevala kar
precej časa in posledično tudi skrbi.
Zborom smo morali omogočiti prostore za
preoblačenje, upevanje, tonske vaje pred nastopom ter pogostitev z zaključnim druženjem.
Letošnje revije se je udeležilo enajst zborov iz
cele Severne Primorske in zamejstva ter gostje
revije – učenci POŠ Vogrsko in OŠ Renče ter
POŠ Bukovica. Program je povezovala simpatična in izkušena »naša« Ingrid Kašca – Bucik.

Za zaključek je zadonela pesem VSTALA PRIMORSKA

Prijetno vzdušje se je stopnjevalo in doseglo
višek, ko je naš mlad harmonikar Klemen Čeferin »udaril« z Vstajenjem Primorske.
Petje se je razlegalo po dvorani kulturnega
doma v Bukovici. Peli so vsi obiskovalci in pevci,
da si ob tem dobil »kurjo polt«.
To ni bila le priložnost za predstavitev občinstvu, to je bilo sproščeno vzdušje!
Revija upokojenskih pevskih zborov v Bukovici
je dala tudi predstavnika za Festival za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.
V prestolnico bo potoval ženski pevski zbor
UNITRI iz Nove Gorice z zborovodkinjo Jožico
Golob.

Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

Druženje po reviji

Pevski zbor POŠ Vogrsko
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MOHORJEVO V RENČAH

Renško Društvo za kulturo, turizem in razvoj ter KS Renče sta tudi
letos uspešno organizirala prireditev Mohorjevo v Renčah, kjer poskušajo obuditi etnološke in druge
zanimivosti kraja. Že po tradiciji so
se predstavili vsi zaselki – ulice iz
renške krajevne skupnosti.

Na prireditvenem prostoru med starim renškim
mostom in mlinom so letos obiskovalci na stojnicah lahko pokušali domače jedi, značilne za
naš kraj. Istočasno je potekalo tudi tekmovanje
zidarjev, ki so imeli za nalogo izdelati klop, ki bo
kot končan izdelek postavljena nekje v kraju in
bo služila svojemu namenu. Zmagala je ekipa
podjetja ALL G Mont iz Renč. V mlinu so razstavljale renške ljubiteljske slikarke, na kopališču
pod starim renškim mostom pa so potekale

Člani prve ekipe renškega vaterpola

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  oktober 2012

igre na vodi. Treba je povedati, da v Renčah
letos obeležujejo 60 letnico igranja prve vaterpolo tekme na reki Vipavi, prav na istem mestu
kot potekajo igre na vodi. V njih je letos zmagala
ekipa Žigonov. Za zaključek pa je bila odigrana
še prijateljska vaterpolo tekma med domačo
ekipo, okrepljeno z Novogoričani in gosti iz Ljubljane, ekipo Mrožev. Po zelo zanimivi igri glede
na pripravljenost igralcev so s 6 : 5 slavili gostje.
Glavna slovesnost ob 60 letnici prve vaterpo-

iz krajevnih skupnosti

lo tekme pa je bila že dan prej, v petek zvečer,
v renški kulturni dvorani. Tu so se zbrali udeleženci te prve tekme, še enajst jih živi od sedemnajstih, in se družili z ostalimi generacijami
igralcev renškega vaterpola. Na svečanosti so s
sliko in besedo obudili spomin na ta dogodek,
ki je Renče dodobra zaznamoval za naslednja
tri desetletja, saj se je v poletnem času vse
športno dogajanje odvijalo ravno na reki Vipavi. Tu je potekalo učenje plavanja, plavalne in

vaterpolo prireditve, pa tudi „Ples na vodi“ so
organizirali. Po skromnih začetkih se je začela
dvigovati tudi kakovost. Že čez desetletje so
pionirji postali republiški prvaki, kar je bila prava
mala senzacija, ter pozneje prvaki tudi v članski konkurenci. Naj za konec naštejemo akterje
te prve tekme: Ivan Arčon-Jano, Ivan Arčon-Džoni, Mirko Lasič, Danilo Mozetič,
Ivo Merljak, Adolf Pahor, Silvan Mikluš,
Dušan Lukežič, Svito in Zvonko Vižintin,
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Alojz Ožbolt, Marjan Mozetič, Vecko
Stepančič, Bogo Rusjan, Lado Krpan,
Savin Vičič in Lado Mozetič ter sodnik te
tekme Frančko Arčon, ki je to nalogo opravil
kar na barki..
Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan
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Razstava gostuje v Kulturnem domu v Gorici

POBRATENJE V SLIKAH RENČE ŠTARANCAN

V prejšnji številki našega časopisa smo poročali o uspehu razstave Pobratenje v slikah, ki so jo snovalci praznovanja ob 35-letnici pobratenja
Renč in Štarancana namenili prebivalcem, da bi obudili spomin na številne skupne pobude obeh krajev ter v sliki prikazali pomen in namen
druženja. Razstava je bila dobro obiskana in porodila se je želja, da bi jo
predstavili tudi drugje, kjer bi si jo lahko ogledalo še več ljudi. Razstava
je najprej gostovala v prostorih občine v Bukovici in obiskovalci so si jo
lahko ogledali v poletnih mesecih.
Zadnje dni avgusta je razstava odprla svoja vrata ponovno v Štarancanu, kjer so jo občinstvu
predstavili ob njihovem tradicionalnem etnološko-kulinaričnem Prazniku rac (Sagri de le
Raze), ko obišče kraj večje število obiskovalcev.

Rossija štarancanskega odbornika in Ruggera Falago, predstavnika pokrajinskega sveta.
V imenu skupine, ki je razstavo oblikovala, sta
spregovorila Riccardo Marchesan in Neva
Pahor. Program sta popestrila (z izvajanjem

Med obiskovalci razstave v Renčah je bil tudi
Igor Komel, ravnatelj Kulturnega doma v Gorici, ki je ocenil, da bi lahko panoje predstavili še
v Gorici. Razstava s svojo vsebino poudarja pomen sodelovanja naprednih, narodno zavednih
in protifašističnih sil obeh narodov ob meji že
od skupnega boja na Goriški fronti leta 1943.
Prve dni septembra oz. točneje 7. septembra
so razstavo Renče – Štarancan, pobratenje v
slikah slovesno odprli v goriškem Kulturnem
domu in s tem začeli praznovanja 69-letnice
Goriške fronte. Slovesnost ob odprtju razstave v Gorici je uvedel Igor Komel. Posebej je
naglasil pomen vezi, ki so med pobratenima
krajema vzniknile že med NOB, ko so italijanski
borci v Renčah organizirali preskrbovalno bazo
IX. korpusa in našli v prebivalstvu vso pomoč
in podporo. Takšnih vezi minevanje časa ne
more pretrgati. Pomen druženja številnih posameznikov, društev in organizacij pobratenih
krajev so naglasili tudi ostali govorniki, med
katerimi naj še posebej omenim Aleša Bucika, župana občine Renče – Vogrsko, Boruta
Zorna, predsednika sveta KS Renče, Michela

Ana Lipušček

skladbic s kitaro oz. na flavto) Matjaž Cotič
in Ana Lipušček, oba učenca Osnovne šole
Lucijana Bratkoviča Bratuša iz Renč. Med udeleženci odprtja razstave v Gorici omenimo še
Bogomirja Furlana, ravnatelja osnovne šole
Renče in nekdanjo ravnateljico osnovne šole
iz Štarancana, saj šoli prav letos praznujeta
15-letnico pobratenja. Slovesnosti v Gorici
so pridodali širši pomen in trdoživo vztrajanje
predstavniki društev in organizacij iz pobratenih
krajev, enako tudi posamezniki, ki so prispevali
k praktični izvedbi ter poglabljanju sosedskih,
prijateljskih vezi. Razstavi, vsem prisotnim ter
prebivalcem pobratenih krajev je z udeležbo
posebno pozornost namenila tudi najvišja lokalna predstavnica italijanske države, prefektinja iz
Gorice Maria Augusta Marrosu.
Neva Pahor
Foto: Bogo Rusjan
Matjaž Cotič
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POBRATENJE RENČE – STARANZANO

Kot že vrsto let smo se Renčani
udeležili povorke v pobratenem
Staranzanu.

dovan pri Silvanotu v Ronkih, se vkrcali na
okrašen voz ter se odpeljali v Staranzano. Tam
smo kot ponavadi rezali pršut in domač kruh ter
točili vino, kar je vse prispevala KS Renče.
Že drugo leto smo imeli tudi stojnico ( na povabilo njihove občine) ter ponujali naše domače
dobrote.

Ker smo se tudi letos odlično izkazali, so nas že
»rezervirali« za naslednje leto in seveda naročili
lepo vreme in prijetno vzdušje.

V okviru praznovanja 35. obletnice pobratenja med Renčami in Staranzanom smo članice likovne sekcije našega društva organizirale v Renčah
likovni extempore in nanj povabile prijatelje likovnike iz društva ENDAS
iz Italije v katero so vključeni tudi likovniki iz Staranzana.Vodi jih akademska slikarka Mariagrazia Persolja.

Ivanu že več let zapored, na kresno noč , ko goduje gospodar domačije, to je noč iz 23. na 24.
junij, zakurijo kres. Prav tam smo v soju kresa
risale ta čudoviti ogenj tako kot smo ga videle
in začutile v tistem trenutku. Prav to je dalo našim slikam poseben čar. Tistega večera nas ni
grel le ogenj ampak tudi ljubeznivost Ivanove ln
Marinkine družine.
Bliža se obletnica otvoritve Gregorčičeve poti,
ob kateri bo na dan pohoda, to bo 13. oktobra naša skupina spet ustvarjala – tokrat na
temo Simon Gregorčič in njegova poezija. Te
slike bomo razstavili 23. novembra v Kobaridu
v stavbi fundacije poti miru posočja. V decembru mesecu pa bomo to razstavo postavili v občinsko stavbo v Bukovici.Leta še ni konec, idej
je še mnogo želja še več a marsikaj bo moralo
počakati na naslednje leto

V lepem nedeljskem dopoldnevu smo se kot
običajno zbrali v stalnem sestavu Franko,
Stojan in Nadja, Nuška, Miranda ter Ra-

Radovan Rusjan

Slikarke

Okrog 9 ure smo se zbrali – bilo nas je 25 , si
požigosali platna ter ob kavici in prigrizku na
glas razmišljali kje v Renčah bo kdo risal. Največ zanimanja je bilo za risanje obeh mostov.
Skupaj smo preživeli prijeten dan ob slikanju
in izmenjavi izkušenj iz našega skupnega področja. Zaključek dneva smo preživeli skupaj
z ostalimi udeleženci iz Renč in Staranzana pri
lovski koči na Kremancah. Slike ki so nastale na

tem extemporu smo
tokrat – za spremembo pokazale v mlinu
in s tem obogatile letošnji praznik Mohorjevo.
Burbonke – naša
zvezda stalnica, so
nam tudi letos v mesecu maju ponudile
svoje opojne vonjave.
Extempore , ki smo ga
tam – v vrtu Burbonk
organizirali letos že
tretje leto zapovrstjo,
nas znova in znova
prevzame zaradi lepote in čarobnih vonjev tega cvetja. Razstavo teh
slik smo otvorili 7. junija v Merkator centru v
Novi Gorici.
Projekti ki si jih zastavljamo so več ali manj
vezani na dogajanja v našem kraju in občini, a
vedno le ni tako. Malo za dušo, precej pa tudi
zato da se vse stare navade ne bi čisto pozabile, smo se letos odločile na naš način obuditi
pomen kresne noči. V Lukežičih pri Marinki in

Za slikarke Hema Jakin
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PROSTOVOLJSTVO NA TRGU EVROPE
Evrope odvijale še dodatne vzporedne aktivnosti in s tem so na prireditev privabili veliko število krvodajalcev oz. bodočih krvodajalcev. Ob
tej priliki smo v počastitev 35.-letnice pobratenja pripravili skupaj z Območnim združenjem
Rdečega križa Nova Gorica stojnico z razstavo
predmetov in fotografij, ki so nastale ob rednih
srečanjih na krvodajalskih prireditvah z obeh
strani meje. Prisotni so z zanimanjem ogledovali stare fotografije, saj se je marsikdo na njih
tudi našel.

V letu 2012 praznujemo v Renčah 35-obletnico pobratenja s čezmejno
občino Štarancan. Prireditve in srečanja se vrstijo skozi vse leto. Pri tem
je sodeloval tudi krajevni Rdeči križ.
Naše sodelovanje sloni na prostovoljnem delu
in skupnih humanitarnih akcijah ter širjenju humanosti med prebivalci. Za ohranjanjanje in
utrjevanje takšnih medsebojnih odnosov so
potrebna tudi sproščena druženja.
Ravno zato smo letos pripravili skupaj z Društvom zveze borcev in Društvom prostovoljnih
krvodajalcev ter združenjem ANPI iz Štarancana, izlet v bolnico Franjo, Idrijo in Vipavo ter s
tem še bolj utrdili naša poznanstva in skupno
sodelovanje za nadaljnja leta pobratenja.
Rdeči križ Nova Gorica in Prostovoljno združenje krvodajalcev iz Gorice sta organizirala
DRUGO ČEZMEJNO KRVODAJALSKO AKCIJO, ki se je odvijala na Trgu Evrope, v soboto,
16. junija. S to akcijo je bil poudarjen pomen
brezplačnega, anonimnega in prostovoljnega
darovanja krvi, kar dokazuje, da humanost tudi
na tem področju ne pozna meja. Krvodajalska
akcija je bila drugo leto zapored organizirana
v sodelovanju med Transfuzijskim oddelkom
šempetrske bolnišnice in bolnišnice iz GoriceItalija. Kri je darovalo štirideset krvodajalcev, iz
vsake države po dvajset. Med darovalci so bile
vidne osebnosti z obeh strani meje ter tudi
štirje zvesti krvodajalci iz Renč: Marija Zorn,
Erika Špacapan, David Lukežič in Fedor
Bernard.
Letos je kri odvzel Transfuzijski oddelek šempetrske, prejšnje leto pa goriške- italijanske
bolnišnice. Tudi letošnji odvzemi so potekali
na mobilni enoti – tovornjaku, ki ga je našemu

Stojnica je pritegnila pozornost novinarjev in tistih, ki za pobratenje niso vedeli. Zanimali so se,
kako to medsebojno sodelovanje poteka in na
podlagi česa temelji pobratenje. Obrazloženo je
bilo, da z razliko od nekaterih drugih krajev, kjer
so pobratena samo posamezna društva, sta pri
nas pobrateni Krajevna skupnost Renče in Občina Štaranzan v celoti. Pobratenje je nastalo
na podlagi skupnega boja proti sovražniku za
časa NOB. Vsa ta leta se vzdržujejo stalni stiki
in sodelovanja med društvi in organizacijami
ter med krajevno skupnostjo in občino, kar se v
zadnjih letih še bolj pozitivno izraža in poglablja.
Obiskovalci stojnice so bili nad slišanim in videnim prijetno presenečeni in nam zaželeli še
veliko uspešnih pobratenih let.

oddelku posodil Transfuzijski oddelek iz Gorice. Poleg krvodajalske akcije, pa so se na Trgu

Aleš Markočič, sekretar RK Nova Gorica
Rožica Žvanut, predsednica KORK Renče

PONOVNA ZAOBLJUBA PO
60. LETIH SKUPNE POTI
Volčja Draga - 2. avgusta sta jubilejnih 60 let poroke praznovala Lidija in Zorko Kodermac iz Volčje
Drage, ki sta si zaobljubi ponovno izmenjala v soboto, 4. avgusta
v cerkvi Sv. Lovrenca v Bukovici,
kjer sta pred 60. leti tudi stopila na
skupno življenjsko pot.
V zakonu sta se jima rodila dva sinova ter hčer,
njuno rodbino pa nadaljuje tudi 9 vnukov in
vnukinj ter 5 pravnukov. Kljub viharnemu življenju sta z ljubeznijo, spoštovanjem in medsebojnim zaupanjem dokazala, da je trden in
večen zakon vendarle mogoče doseči.
Ob njunem prazniku jima iskreno čestitamo
vsi; otroci, vnuki, pravnuki ter ostali sorodniki in
jima želimo, da bi še naprej skozi življenje plula
v zdravju in sreči ter dočakala še kakšen jubilej.
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POLETJE - ŽIV ŽAV - V HIŠI PRAVIH SREČANJ

Palačinke, sadje sok …

Kozlički si izbirajo imena, Maša zapisuje

Oblikujemo čokoladne kroglice

Pozorno poslušamo Grimmove pravljice

Kdo bo vol, mama koza, eden od sedmerice kozličkov

Mama koza svari mladiče pred volkom

Družili in ustvarjali

Ura bo skrivališče za najmlajše

Igre v bazenu so nam v veselje

Kot že dve leti doslej je tudi letos
poleti »Hiša pravih srečanj« otrokom odprla svoja vrata. Tako sta
julij in avgust s počitniškim programom ŽIV ŽAV spet postala zelo
ustvarjalna meseca. Skupaj s številnimi prostovoljci in prostovoljkami
iz Društva upokojencev Renče smo
otrokom ponudili nekaj posebnega.
In skupaj čarali.
Sama sem se čarovniji pridružila konec julija in
se že prvi dan počutila kot doma. Predsednica
DU Renče Zmaga Prošt mi je razložila, kaj in
kako ponuditi otrokom in – kar je najbolj pomembno – kje so barve, lepila, škarje in drugi
pripomočki za ustvarjalne igre. Največ časa sta
z mano in otroki preživeli tudi prostovoljki Magda Dobrila in Janka Pahor, ki sta pomagali
pri delavnicah in vsak dan poskrbeli za okusne

sadne in sladoledne prigrizke. Med vsem tem
ustvarjanjem smo našli čas tudi za razvijanje
igralskih sposobnosti. Otroci so s pomočjo še
enega prostovoljca Edija Prošta pripravili
predstavo Volk in sedem kozličkov, ki so
jo odigrali svojim staršem in drugim vabljenim na zaključni prireditvi. Še pred tem pa
smo bili na »končnem
izletu« - na bazenu v
Novi Gorici, na slastni
pici in še boljšem sladoledu po izbiri.
No, poletja je konec in
s tem tudi Živ-žava v
»Hiši pravih srečanj«.
Verjamem, da smo
se vsi, ki smo letos
poleti skupaj čarali in
pričarali čudovito po-

letje, odlično zabavali, zame pa je bila to prav
posebna izkušnja.
Maša Gregorič
Foto: Maša Gregorič in Zmaga Prošt

Občudujejo naše izdelke
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Krajevni praznik
Vogrsko

Kot že tradicionalno, je življenje na
Vogrskem tudi letos tretji vikend v
juniju popestril krajevni praznik.
Tridnevno dogajanje se je začelo v
petek, 15. 6., s koncertom, nadaljevalo v soboto s športom in zaključilo
v nedeljo v poznih večernih urah.
V petek sta ob 20. uri v atriju Osnovne šole
Vogrsko v okviru zaključnega večera projekta
Obujamo spomine – puščamo sledi zapela
dva zbora – koncert je začel domači Moški
pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko, gost pa je tokrat bil Akademski pevski zbor Tone Tomšič.
Izbira gosta ni bila naključna, saj so leta 1947
poleg brigadirjev in ostalih prostovoljcev pri
regulaciji Lijaka sodelovali tudi takratni člani
APZ Tone Tomšič. Pred in po koncertu so si
obiskovalci lahko ogledali razstavo arhivskega
gradiva iz časa reguliranja potoka Lijak. Pripravila jo je projektna skupina Lijak.
Sobotno dogajanje je bilo športno. Pod viaduktom Lijak je že od devetih naprej potekala
tradicionalna škuljada, letos že deveta po vrsti.
Tam so se zbrali tudi udeleženci petega pohoda, ki so se odpravili po poteh Vogrskega.

»Kje si?«
»Pod
Kostanji!«

Zadnji dan krajevnega praznika je bila nedelja.
Letos so organizatorji, s predsednico Kulturnega turističnega društva Urško Gregorič
na čelu, ponudili malo drugačen program: na
igrišču za osnovno šolo se je ob 14. uri začela
briškuljada. Odzvali so se najbolj navdušeno
kvartopirci, ki so se ob sproščenem tekmovanju družili in zabavali. Ob 17. uri so se predstavili člani kluba Yaksha Combat team Vogrsko,
ki so prikazali borilne veščine in načine vadbe,
kar je pritegnilo radovedneže, ki vztrajne fante
videvajo pri vsakodnevnem teku in ne vedo
točno, kaj se za tem skriva. Glavni dogodek
pa se je začel ob osemnajstih, ko sta nastopila
domači Pihalni orkester Vogrsko in letos povabljen Pihalni orkester Domžale.
Za člane domžalskega orkestra je domači
orkester lepo poskrbel. Prišli so že v zgodnjih
popoldanskih urah, da so si lahko vsaj nekoliko ogledali Vogrsko – nekaj besed o vogrinski
zgodovini in o vasi sami jim je povedal Vinko
Jarc, peljali smo jih na Vogršček, na pršut
in kozarček rujnega, potem pa na prizorišče
krajevnega praznika. Z obiskom pri nas so bili
zelo zadovoljni – poleg njihovega nastopa, s
katerim so navdušili, so zaigrali tudi po uradnem programu in se veselili še dolgo v noč.
Krajevni praznik se je, kot vedno, zaključil s
plesom ob živi
glasbi. Tudi letos
smo se imeli lepo,
ta praznik je lep
pokazatelj dogajanja v vasi, druženja
vaščanov in obiskovalcev iz sosednjih vasi.

Letošnje poletje na Vogrskem je
bilo polno presenečenj. V začetku
julija je na ploščadi pred Zadružnim domom ponovno zaživel center vasi. Starejši Vogrini znajo povedati, da je na tem mestu pred leti
že bilo zbirališče vaščanov in da so
se tam radi zadrževali in zabavali.
Zato ni naključje, da se je v družabnem centru Pod kostanji v zelo
kratkem času zgodila lepa zgodba,
ki je odmevno zaznamovala dolgo
toplo poletje v domačem kraju.
Snovalce je vodila želja, da se poveča prepoznavnost vsega pristnega, kar ponuja domače
okolje, ter da se Pod kostanji družijo Vogrini
vseh generacij in zanimanj. Vogrsko je kraj raznolikih ljudi dobrega srca in tisočerih talentov.
Vogrini so izrazito glasbeno izobraženi ljudje,
kulturno osveščeni in se znajo zabavati. Združevanje in druženje vaščanov v skupnem družabnem središču kraju daje novo noto in zato
pritegne tudi obiskovalce od drugod.
Poletje pod kostanji so nekateri označili kot«
Vogrinsko plažo«, drugi so spet zgolj uživali v
senci mogočnih kostanjev, ki so v vročih dnevih nudili zavetje in sprostitev. Skoraj stoletni
kostanji, ki so kljubovali sušnemu poletju in bolezni so tako ponovno doživeli spoštljiv odnos.
In marsikdo izmed nas je obsedel pod njihovo
krošnjo z občutkom, da se je ustavil čas. Raznolike družbe so v zavetju njihove sence premlevale zgodbe vsakdana, dogodke iz preteklosti, rojevale so se ljubezni…

Jasna Živec
Foto: Jasna Živec

Žanu je čestital tudi župan Aleš Bucik (Foto: Ana Bric)
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Klape Leut (Foto: Hana Šinigoj)

»Kje si?«
»Pod Kostanji!«
V nedeljskem popoldnevu je družba igrala karte,
Darko je vzdignil glas in ostali so poprijeli intonacijo.
Ubrano petje je zadonelo proti Adini koruzi.
Glasba je bila nevidna vez večerov Pod kostanji.
Glasba in glasbeniki.
7. julija so na otvoritvi zaigrali harmonikaši iz
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Pod kostanji (Foto: Hana Šinigoj)

Zavadlav-Štefke, Božidarja Tabaja - Milana ter Marka Brajnika-doktorja. V predstavi
pa je imela veliko in pomembno vlogo tudi Ankica od našega Darkota »Lončka«.
Ker so na Vogrskem breskve doma, je bila druga
sobota v avgustu posvečena okušanju osvežilnih pijač pripravljenih iz tega sočnega sadeža in
vogrinske rujne kapljice. To je bil večer »boule.«
Prav gotovo je marsikomu ostal v prijetnem
spominu predpraznični večer 14. avgusta.
Takrat je marsikdo nabrusil podplate in se
okrepčal s slastnimi
jedmi z žara, ki jih je
skrbno pripravljal najboljši »žaropek«. Boštjan. Zadišalo je po
oglju, po morju in terasi. Za plesne zvoke
je poskrbela glasbena
skupina Paloma.
V septembru smo
krstili čisto svežo zasedbo mladih glasbeOgled pluga Žana Brica s katerim je zmagal na tekmovanju (Foto: Ana Bric)
nikov Levi navoj. FanStare gore in ustvarili vzdušje prave vaške ve- tje so aktivni člani Pihalnega orkestra Vogrsko.
selice. Prišlo je mlado in staro, Vogrini iz Jazbin, Skupino sestavljajo: Žiga Marvin (pozavna) ,
pa tudi tisti iz Lemovega. Sledila je sobota Kruha Tilen Puc (pozavna), Tilen Černigoj (bariin Vina s harmonikašico Lili Kovačič iz Grudnice ton), Jure Fornazarič (trobenta), Martin Pepri Čepovanu. Mlada glasbenica je ob igranju trovčič (trobenta), Matjaž Zorn (tuba) in Maslovenskih viž spodbujala obiskovalce h klepetu tija Marvin (bobni). Med poletnim oddihom
in domačemu vzdušju z odličnim domačim kru- so (malo za šalo, malo zares) združili moči in
hom. Pari različnih starosti so sedeli pri mizah in pripravili pisan repertoar glasbenih uspetudi Vogrinke so uživale ob klepetu.
Od 27. julija do 12. avgusta so v Londonu pote- šnic. Večer, ko smo jih
kale 30. Olimpijske igre. Olimpijado smo doma- pričakali Pod kostanji,
čini lahko spremljali v neposrednem prenosu na je bila prva sobota v
zidu zadružnega doma. Tako kot so se vsako znamenju dežja. Levi
sredo odvijali filmski večeri kinotečnih filmov ju- navoj pa se niso pustigoslovanske in slovenske produkcije. Občinstvo li prestrašiti. Nastopili
sta najbolj pritegnila mladinski Gremo mi po so dobesedno na mokrem odru in tako »zasvoje, ter legendarni Ko to tamo peva.
Sledil je večer z dramsko skupino iz Štandreža, lili« dolgo uspešno kaki je zbrala veliko število ljubiteljev gledališča. Ja, riero. V Matjaževi tubi
Vogrini smo sladokusci kulturnega dogajanja. se je med koncertom
Ob gledanju predstave Čudna bolezen, smo se nabralo tri litre dežja, a
do solz nasmejali odlični interpretaciji Majde sta inštrument in glas-

benik dokazala, da sta neuničljiva.
Naslednji dan smo počastili prvaka biotehničnih šol v oranju Žana Brica. Fantje Levega
navoja in Boris Živec s harmoniko so zaigrali glasbeno čestitko. Žanu čestitke tudi na tem
mestu.
Glasbeno je bil obarvan tudi koncert z dalmatinsko Klapo Levt. Kljub burji, ki je marsikoga
premrazila do kosti, se je Pod kostanji zbralo
veliko število privržencev dalmatinske glasbe
ter legendarne zasedbe, ki po Sloveniji in po
Evropi nastopa dobrih dvajset let. Ob poslušanju dalmatinskih uspešnic, je z rahlo nostalgijo
prepevalo na glas skoraj 150 premraženih domačinov, nekateri pa so s plesom segrevali pete
pod odrom.
Zadnji dan poletja so Pod kostanji zapeli Oktet
VIDUS, mladi fantje iz Podnanosa.
Ob prepevanju narodnih in drugih pesmi so
pričarali večer vasovalcev in prepričali zahtevno
publiko.
Kulturno dogajanje pod Kostanji bo zaokrožil Tamburaški orkester Vipavski tamburaši, ki
spada med najboljše tamburaške orkestre v
Sloveniji. Sestavljajo ga mladostno zagnani srednješolci in študentje, ki jih povezuje ljubezen
do tamburic, njihovo igranje pa v poslušalcih
vzbuja svojevrsten ritem srca. Na našem odru
bodo nastopili skupaj z dekliško vokalno skupino DROUZ, pod vodstvom Uršule Jašovec
in z dramskim igralcem TADEJEM PIŠKOM.
Barbara Šinigoj

Mladi glasbeniki LEVI NAVOJ (Foto: Ana Bric)
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Krajevna skupnost Bukovica – Volčja

Krajane je navdušil bogat program nastopa otrok iz vrtca, OŠ Renče in POŠ Bukovica

Slovesnost ob spomeniku v Bukovici

Vroče poletje je za nami in že smo v jesenskem septembru, ki pa je za
Primorce prekratek! Vsaj še dva tedna bi moral imeti; imamo trgatev, ki
zaposli v septembru mnogo pridnih rok in imamo praznike - spominske
dneve iz polpretekle zgodovine, samo naše, primorske. In radi bi se jih
udeležili več v naši okolici, pa ne gre, preveč jih je za štiri oz. pet septembrskih vikendov.
V krajevni skupnosti Bukovica-Volčja Draga smo
že pred leti za naš praznik izbrali 19. september,
v spomin na tragične dogodke in požig dela vasi
leta 1943. S pripravami na praznovanje s tradicionalnim pohodom smo pričeli že sredi poletja in
se odločili, da bomo našemu prazniku namenili
kar dva dni, petek 21. in soboto 22. september.
V petek nas je tako razveselila in nasmejala gledališka predstava »Cvetje hvaležno odklanjamo«,
komedija v izvedbi dramskega odseka Prosvetnega društva iz zamejskega Štandreža. Res smo se
nasmejali in veselo razpoloženi nadaljevali druženje na ploščadi Kulturnega doma ob kozarčku in
prijetnim presenečenjem, ki nam ga je pripravila
skupina pridnih krajank in krajanov. »Kuhinja naših
non«. Tako je pisalo nad razpotegnjenimi mizami,
obloženimi z lonci, ponvami, pekači, skledami,
pladnji…iz katerih je omamno dišalo in vabilo k pokušini. Irena Rovan je predlagala idejo, Renata Tischer jo je z veseljem podprla in skupaj sta
pritegnili še nekaj sosed, prijateljic in znank in kar
naenkrat je bilo skoraj premalo prostora na pripravljenih mizah, saj je dvajset parov pridnih rok pripravilo kar 28 različnih jedi in peciv narejenih po
receptih naših non ter štiri vrste kruha iz krušne

peči. Vse je bilo lično pripravljeno, toplo, krompirjeve ocvrtke pa so celo sproti pripravljali in cvrli.
Sprva smo se obiskovalci malo sramežljivo prestopali pred obloženimi mizami, vendar so dišeče
dobrote premagale prvo zadrego in kmalu smo
se sprostili in res uživali v pokušini. Dobre ideje in
pridne roke so s podporo krajevne skupnosti pripravile tako prijeten zaključek večera, da je vsem
tistim, ki ste to zamudili, lahko žal.
Vsem, ki ste pripravili te odlične jedi, kot so jih kuhale naše none in nam s tem še popestrili prijeten
večer, se organizacijski odbor, krajani in gosti zahvaljujemo. Odlično je bilo!
Po dobri in obilni prehrani po receptih naših prednikov smo krajani poskrbeli za zdravje in porabo
nabranih kalorij. Zato, se je praznovanje nadaljevalo naslednjega dne, 22. septembra, ko smo se
že ob 9. uri zbrali, da bi krenili na pohod. Pohod je
bil tudi tokrat obarvan s spomini na našo polpreteklo zgodovino.
Začeli smo ga pred Kulturnim domom do spomenika sredi vasi. Ob krajši slovesnosti je zapel
pevski zbor „Klasje“, osnovnošolski otroci pa so
lepo zrecitirali nekaj že skoraj pozabljenih
pesmi. Predsednica Zveze borcev za vrednote
NOB je ponovno obudila del zgodovine naše
vasi.
Spomnila nas je, da sta
naši vasi drago plačali
za sedanjo svobodo. Še
posebno je poudarila,
da se tega ne bi smelo
nikdar pozabiti, še manj
pa ponoviti. Vse prisotne je s kratkim nagovorom pozdravil tudi župan Aleš Bucik in nam
zaželel prijeten pohod.

Otroci so komaj čakali, da se popeljejo s kočijo – tudi sladoled je prijal
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Pohod se je nadaljeval proti Svečeričevemu hribu, kjer smo položili venec in se spomnili talcev,
ki so padli na tem mestu. Nato smo se usmerili proti spomeniku na svetem Vidu. Na vrhu je
pevski zbor ponovno zapel in govornica Katjuša Žigon, je obudila spomin na Goriško fronto.
Spomnila nas je, kako je le-ta bila pomembna za
borce v Trnovskem gozdu, ki so se borili za svobodno Primorsko. To je in zmeraj bo ostalo v spominu Primorcev iz Slovenije in Italije. Tudi tukaj je
bilo poudarjeno, da se naše zgodovine ne sme
pozabiti. Naša prihodnost ima korenine v preteklosti, telo v sedanjosti, plodove pa v prihodnosti.
Po končani slovesnosti so nam člani ekipe Prve
pomoči Civilne zaščite občine Renče-Vogrsko
prikazali temeljne postopke oživljanja in uporabo

Dobrote kuhinj naših non

defibrilatorja ob zastoju srca. Tak aparat za pomoč
ob zastoju srca je nameščen tudi v avli Kulturnega
doma, in prav bi bilo, da bi se ga naučili uporabiti,
čeprav z upanjem, da bi nam tega nikoli ne bi bilo
treba. Vse skupaj je bilo dobro zaokroženo s harmoniko in pohodniško malico.
Ko so se pohodniki zadovoljni in v lepem vremenu vračali v vas, so se na igriščih ob Kulturnem
domu že odvijala športna tekmovanja v malem
nogometu in odbojki na mivki, za izvedbo so bili
zadolženi člani društva Mladi Renče-Vogrsko,
člani Društva upokojencev pa so poskrbeli za izvedbo tekmovanja škuljanja v moških dvojicah
in tekmovanja mešanih dvojic v balinanju , ki pa je

iz krajevnih skupnosti

ja Draga praznuje

VABILO NA JE
AN
MARTINOV

Ob spomeniku padlih ob prvi goriški fronti na Vidovem hribu

Predstava dramskega odseka Prosvetnega društva iz Štandreža

bilo že v četrtek na balinišču v Renčah. V večernem zabavnem dogajanju so bili najboljši tekmovalci nagrajeni s pokali oz. medaljami.
Najmlajšim je bil med 15. in 17. uro namenjen
popoldanski Živ – Žav
Učitelj telesne vzgoje Samo Nanut je poskrbel
za motivacijo in vodenje, da so se otroci več kot
dve uri zabavali in preizkusili v različnih igrah. Nagrada je bil sladoled.
Tudi vožnje s konjsko vprego in kočijo po vasi nekateri otroci kar niso mogli pričakati.
Vsem se je dozdevalo, da tako doooolgo čakajo
kdaj bodo lahko sedli na klop ob kočijažu, vožnja
pa je bila za vse kar prekratka.
Ob 18. uri je naš domači župnik Vojc Žakelj daroval sv. mašo za krajane, nato pa so se ob 19. uri

Alojz Uršič – prejemnik priznanja krajevne Pavla Košuta
skupnosti Bukovica-Volčja Draga

krajani in gostje zbrali ob slavnosti, ki se je pričela
z nastopom MePZ Klasja Bukovica-Volčja Draga
z zborovodkinjo Patricijo Nemec. Vse prisotne
je nato pozdravil in nagovoril predsednik sveta
Krajevne skupnosti Dušan Nemec, ki je podal
tudi kratko poročilo o opravljenem delu v naši
krajevni skupnosti; ureditev javne razsvetljave na
Svečeričevem hribu, podporni zid ob mostu na
Polje, lovilec meteorne vode pri Bergoču, asfaltiranje poti do domačije Terčič, ureditev kolesarske
steze od POŠ Bukovica do krožišča pred Renčami, saniranje plazu v Kotišču, obnova oz. vkop vodovoda v Britof, namestitev hitrostnih ovir na cesti
proti pokopališču, na pokopališču sanacija zidu z
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novim ometom, namestitev kamnitih podstavkov
s kroglami, barvanje oken, vrat in sten obstoječe
mrliške vežice. Do 1. novembra pa naj bi tudi obnovili oz. zamenjali nagrobnik padlim v NOB.
Prisotne je pozdravil tudi župan občine Aleš Bucik in vsem zaželel prijetno praznovanje.
Živahen nastop so pripravile vzgojiteljice z otroci
iz vrtca, bogat in pester program pa instrumentalisti in pevski zbor učencev iz OŠ Renče in
POŠ Bukovica pod vodstvom učiteljice Nataše
Domazet. Navdušil nas je tudi mladi harmonikar
Klemen Čeferin.
Letos je najvišje priznanje Krajevne skupnosti
bilo dodeljeno Alojzu Uršiču, za dolgoletno
požrtvovalno in uspešno delo v KS. Žal se zaradi
slabega zdravja 89-letni nagrajenec podelitve ni

Stanislav Stantič

Katarina Krivec

udeležil.
Sledile so še čestitke z željo po dobrem zdravju ter podelitev plaket in šopkov krajankam in
krajanom, ki v letošnjem koledarskem letu slavijo »okrogel« jubilej 80 oz. 90 let,. Teh je v naši
skupnosti letos 11. V tem letu so – ali bodo - 90
let slavili Ivan Arčon, Pavla Košuta, Katarina
Krivec in Stanislav Stantič, 80 let pa Rožica
Keber, Anton Mask, Frančiška Mlečnik,
Ana Ožbot, Marija Ožbot, Damijan Ožbot
in Marija Ana Žižmond.
Tako kot smo začeli smo tudi zaključili s pesmijo,
ves program je prijetno povezovala in besedno
obogatila Katarina Gregorič.

Preselili smo se na ploščad, kjer so delovni člani iz
Društva mladi Renče-Vogrsko poskrbeli za hrano
in pijačo, zaplesali in zabavali smo se ob zvokih
ansambla Arena, da nam med premori ni bilo
dolgčas smo organizirali ocenjevanje oz. ugibanje
teže pršuta in sira. Srečnež, ki je pravilno uganil
težo, je solidarno razrezal in razdelil »nagrado«
med prisotne.
Irena in Mirko Rovan ter njihovi prijatelji so nas
popeljali v čas, ko je plesišče v Bukovici bilo poznano daleč naokrog. V besedi smo se spomnili
ansamblov in pesmi, ki so se tiste čase vrstile
na odru. Takrat še mladi, smo se tu spoznavali, se
zaljubili in zaljubljali, nekateri tudi poročili. Ta večer
pa smo želeli med nami najti in nagraditi par, ki se
je tu spoznal in se tudi poročil na datum najbliže

Ivan Arčon

19. septembru – prazniku krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga. In našli smo ga; to sta Darko
in Jožica Trampuž iz Bukovice. Predsednik KS
kot matičar jima je ponovno prebral zakonsko zaobljubo, ki sta jo potrdila in nagrajena sta bila s torto in penečo rebulo, s katero smo jima nazdravili.
Verjamemo, da je bilo tudi vam ki ste se dogodkov ob našem krajevnem prazniku udeležili lepo,
zato se vsem, ki so pripomogli, da smo dogajanje
pripeljali do uspešnega konca najlepše zahvaljujem in vabim k sodelovanju tudi prihodnje leto.
Liljana Čevdek,
Srečko Špacapan, predsednik organizacijskega odbora
Foto: Bogo Rusjan
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BREZ NAS NE BOSTE SEJALI

Žan pred odhodom na tekmovanje

Žan v akciji

V petek, 31. avgusta in soboto, 1. septembra, sta na
Vrbini pri Brežicah potekala 56. državno tekmovanje
oračev Slovenije in 18. državno tekmovanje dijakov
biotehniških šol v oranju.
Pomerilo se je več kot 40 oračev iz vse Slovenije v oranju strnišča in ledine s plugi krajniki in obračalnimi plugi. Tekmovanja se je
udeležil tudi dijak 3. letnika Biotehniške šole
Šempeter, Žan Bric z Vogrskega, ki je tekmoval v kategoriji obračalnih plugov.
Med dijaki biotehniških šol je v oranju strnišča z obračalnim plugom prišel do 1. mesta,
tako se je uvrstil na državno tekmovanje.

Med več kot dvajsetimi tekmovalci na strnišču in ledini je zasedel odlično 4. mesto.
Ana Bric

POHOD po poteh Vogrskega

Po dveh letih slabega vremena ravno na dan pohoda se je tudi KTD
Vogrsko nasmehnila sreča in so 16.
junija letos brezhibno izpeljali 5.
pohod po poteh KS Vogrsko.
Pohoda se je udeležilo okrog 80 pohodnikov.
Največ jih je bilo iz društva TRIGLAV POHODNIKI, nekaj iz športnega društva MARK ŠEMPETER, ostalo pa so bili domačini in krajani iz
okoliških krajev.
Omenim naj tudi, da je bila najmlajša udeleženka pohoda stara le eno leto in jo je urno ubirala
čez vogrinske poti, seveda v spremstvu mame
in babice.
Pohod se je začel s startom izpod viadukta „Lijak“ na Vogrskem in nadaljeval po levem bregu
potoka Lijaka do mostu, kjer se odcepi pot v
Staro Goro in se nadaljeval levo po glavni cesti
do avtobusne postaje in vse do dvorca Vogrsko. Pri dvorcu je bila trasa speljana čez tako-imenovano „Frato“ in se spustila nazaj do križišča pod jezom.
Pohodnikom je delal največ preglavic vzpon do
jeza, verjetno zaradi izredno toplega vremena,

Miran Marc
KTD Vogrsko Sekcija za šport
vendar so tudi tale vzpon premagali in nadaljevali levo od jeza na „šempasko stran“ vse
do okrepčevalnice „pri Damjanu“ (Prenočišča
Leban).
Od tu se je pohod nadaljeval čez glinokop do
glavne ceste, jo prečkal in se zaključil zopet na
startnem izhodišču pod viaduktom.
Tu so pohodnike pričakali organizatorji in jih
pogostili s pravim domačim golažom s pašto,

sokovi ter sadjem in z njimi veselo poklepetali.
Sama trasa oz. pohod je bil dolg 13,5 kilometra
in večina pohodnikov je bila s traso in organizacijo pohoda izredno zadovoljna.
Vse to pa nam, ki smo pomagali in sodelovali
pri organizaciji in izpeljavi pohoda, daje novih
moči in motivacije za naslednje leto in upam,
da bomo 6. vogrinski pohod še bolje izpeljali.
Miran Marc
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SPANJE V ŠOLI

V začetku junija smo na POŠ Bukovica organizirali malo drugačno dejavnost in sicer Spanje v šoli. Glavni namen dejavnosti je bil druženje
učencev (in učiteljev) po končanem pouku ter preživeti prijetno in družabno popoldne, večer, noč in jutro s sošolci in prijatelji brez televizije,
računalnikov in ostale tehnologije.
Na dejavnost so se prijavili skoraj vsi učenci
POŠ Bukovica, od 1. do 5. razreda. Že pri zbiranju prijavnic smo bili vsi prijetno razburjeni, tako
učitelji kot učenci. Ko pa je napočil »Dan D« (torek, 5. junij), smo vsi komaj čakali, da se pouk
in podaljšano bivanje končata ter se začneta
večerna in nočna pustolovščina. V šoli smo se
zbrali ob 17. uri, se pogovorili o pravilih, nato pa
se je začela že prva dejavnost in sicer iskanje

da je naslednja naloga naučiti se navodila na
pamet in ponoviti vse dejavnosti še enkrat od
začetka. Učenci so to vzeli zares in en, dva, tri,...
izvedli vse še enkrat od začetka. Sledilo je zasluženo okrepčilo; večerja ob svečkah in dišečih
cvetovih lipe v jedilnici.
Ja, kje pa bomo to noč prespali? V telovadnici, seveda! Vsak učenec si je izbral svojo blaziČas za spanje? Kje pa. Začela se je zabava v
pižamah in modna revija z baloni in svečkami ...
No, sedaj pa bi bil že res čas, da se odpravimo
v posteljo. Nekateri smo že zehali. Ampak brez
pravljice ne gre. V mehek spanec nas je zazibala zgodbica o dveh kosmatih medvedkih, ki nas
je uspavala in grela do jutra. Naslednjega dne
se je bilo lepo prebuditi ob sošolcih in prijateljih,
piti skupaj čaj in mleko (no, ta veliki tudi kavo)
in obujati spomine na prejšnji dan. In ker nam
je bilo v šoli tako lepo, smo kar vsi ostali še pri
pouku.

skritega zaklada na šolskem travniku in igrišču.
Učenci so morali opravljati različne naloge s pomočjo orientacijskih navodil: skakati v žakljih, izvajati spretnosti z žogo, posnemati avtomobile,
metati storže, objemati lipe, peti in žvižgati na
igralih, piskati kot vlakci v tunelu, ležati na tleh in
opazovati vrbo ... Na koncu pa je vsako skupino
čakal na skritem mestu, ki so ga seveda morali
poiskati, sladek zaklad. Učitelji smo se pošalili,

no, postlal posteljo s spalno vrečo ter si uredil
garderobni kotiček v učilnici. Vendar pa čas
za spanje še ni napočil. Čakal nas je še nočni
pohod z baterijami med okoliškimi polji, kjer
smo poslušali čričke in žabe, vonjali prihajajoče poletje, občudovali pšenično klasje, odseve
dreves in renške cerkve v Vipavi, izvajali »light
show« v lužah, na poti nazaj proti šoli pa so nas
spremljale tudi prve kresničke.

Bilo nam je vsem resnično čudovito. Tako čudovito, da bi nekateri učenci takoj prespali še
enkrat v šoli. Morda pa se nam prihodnje leto
želja ponovno uresniči.
Napisala: Mateja Pahor
Foto: Desire Obid
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Prvi šolski dan na OŠ Renče
3. septembra smo se zbudili v sončen in vetroven dan. Stopali smo v
nov dan – prvi šolski dan. Prav vsak
prvi šolski dan je nekaj posebnega,
za učitelje, učence in še posebej
za prvošolčke. Stojimo na začetku
nove poti, poti znanja in modrosti.
Na OŠ Renče smo se pred šolo zbrali ob 8. uri.
Na naših obrazih si lahko zasledil vznemirjanje,
mogoče malo nostalgije za počitnicami, a na
koncu predvsem veselje. Učenci so so zopet srečali s sošolci, prijatelji, imeli so se veliko povedati,
saj se že kar nekaj časa niso videli.
Še posebej pa je bilo zanimivo pogledati na
male prvošolčke. Nekateri z nasmehom na
obrazu, drugi malo manj, nekaterim do nasmeha
sploh ni bilo. Nam pa so se porajala mnoga vpra-

V razredu so prvošolčki prisluhnili pravljici o Mačku Muriju in skupaj z radovednim Tinčijem (lutko) spoznali delček življenja na šoli.
Še malo so zaplesali, v likovni delavnici poslikali majčko (darilo zavarovalnice Triglav), se posladkali s sladoledom in prvi šolski dan
je bil pri kraju.

šanja. Kaj si mali šolarji mislijo? Kaj pričakujejo?
So veseli, jih je strah...? Mi jim seveda želimo, da
bi se v šoli dobro počutili, da bi vanjo vstopali z
veseljem, da bodo težave, na katere bodo morda naleteli, znali pogumno premagovati.
In že je zaigrala slovenska himna. Sledil je kratek
kulturni program. Pozdravila sta nas župan Aleš
Bucik in ravnatelj Bogomir Furlan. Učenca 9.
razreda sta prvošolčke pozvala, naj se pridružijo
»avtobusu« in se z njim popeljejo do učilnice. Na
vhodnih vratih sta predstavnika šolske skupnosti s simbolično gesto, nadela sta rumene rutke,
vključila prvošolce v šolsko skupnost.
Domov so odšli z nasmehom na obrazu ter polni
pričakovanj – kaj neki se bo dogajalo še v naslednjih dneh v šoli.
Slavojka in Tanja

Prvi šolski dan na POŠ Bukovica

Vsi smo že nestrpno pričakovali sprejem naših prvošolčkov.

Devet prvošolčkov je veselo zakorakalo skozi velika šolska vrata. Nasmeh na njihovih obrazih in obrazih staršev je več kot zgovoren.
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Učiteljici: Desire Obid in Barbara Mugerli
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PRVI ŠOLSKI DAN

Pod šolsko spet streho,
kot vsako že leto,
na prvi september
je zvonček zapel…
Tako so si mrmrali melodijo učenci z Vogrskega, ki so letos, 3. septembra, ponovno sedli v šolske
klopi. Vsi so si čez poletje odpočili, se naplavali v toplem morju in
si nabrali energije za vstop v višji
razred.

slavnostno sprejeli medse vse nadebudneže.
Poleg ponosnih staršev sta se tako pomembnega dogodka udeležila še župan občine Renče –
Vogrsko Aleš Bucik, ki je otrokom zaželel čim
lepše preživljanje dnevov v šoli in jim v ta namen
izročil knjigo Neže Maurer Ti si moje srce, ter
ravnateljica OŠ Šempeter Slavica Bragato, ki
je učencem in staršem izrekla dobrodošlico ter
vsakemu posebej zaželela, da bi se v šoli veliko
naučili in spletli prave prijateljske vezi. Otrokom
sta tudi čestitali višja svetovalka za družbene dejavnosti Vladka Gal in pomočnica ravnateljice

Nataša Nanut Brovč.
V prijetnem vzdušju je dopoldne hitro minilo.
Že naslednje jutro se je k pouku vila kača devetnajstih otrok in pesem

Cin cin, cin cin,
v šolo hitim,
da marsikaj lepega
se naučim…

Srečno v novem šolskem letu 2012 / 13 vsem
šolarjem, tudi tistim v Bukovici in Renčah.
Katarina Tischer Gregorič

Dva učenca sta zaprla vrata vogrinske šole in
stopila skozi vrata šole v Šempetru. Tako je na
Vogrskem ostalo 13 »ta starih«, ki so komaj čakali, da medse sprejmejo prvošolce.
Z letošnjim šolskim letom je v prvi razred stopilo šest prvošolcev, dve deklici – Elizabeta in
Doresa, ter štirje dečki – Vid, Matej, Gabrijel in
Maksimilian.
S kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci 2., 3. in 5. razreda skupaj z učiteljicami, smo

Zaključek šolskega leta v
Godbeniški šoli Vogrsko
Čeprav se nam zdi poletje že daleč in so šolarji
že ves mesec nazaj v šolskih klopeh, se radi
spominjamo zaključka lanskega šolskega
leta. V Godbeniški šoli Vogrsko se je šolsko
leto uradno zaključilo v četrtek, 21. junija, ko
smo učence in starše povabili na podelitev
spričeval in jih razvedrili s kratkim programom.
Po uvodnih besedah Valentine Gregorič
Saksida, ki je pohvalila preteklo šolsko leto,
pridne mlade godbenike in spodbudila učence
za nadaljnje delo, nam je šolski orkester pod
vodstvom Tine Rustja zaigral dve skladbici.
Šolski orkester se je po kratkem premoru spet
osnoval letos spomladi – člani so najmlajši
učenci godbeniške šole, ki se učijo osnov igra-

nja v orkestru. Zapele so tudi deklice godbeniške ščeni. Do takrat pa lep pozdrav!
šole, ki jih je na kitari spremljal Uroš Uršič (član
Pihalnega orkestra Vogrsko in oče Nike in Karin,
ki že pridno vadita v godbeniški šoli).
Po tem zanimivem programu so učitelji učencem razdelili spričevala, se še zadnjič pred počitnicami skupaj pogovorili in pozabavali ter se
nazadnje poslovili do začetka naslednjega šolskega leta.
Novo šolsko leto pa je že tu, mladi godbeniki so
čez poletje nabrali novih moči in že pridno vadijo
ter se spopadajo z novimi izzivi. Poleg internih
nastopov, ki nas čakajo v okviru godbeniške
šole, se nam že decembra obeta Miklavžev koncert, za kar boste prav gotovo pravočasno obve-

Jasna Živec
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Prvi waldorfski vrtec na
Primorskem v Bukovici

Letošnja jesen je v Bukovici odprla vrata novega waldorfskega vrtca Kresnica, ki je že deveti tovrstni vrtec v Sloveniji, vendar prvi na Primorskem.
V prenovljenih prostorih stare šole se od začetka septembra igra trenutno
šest zadovoljnih malčkov, za katere po načelih svetovno priznane waldorfske pedagogike skrbiva dve vzgojiteljici, Tadeja in Martina (nekaj že
vpisanih otrok se nam bo pridružilo v prihajajočih mesecih). Gre za zasebni zavod, ki deluje kot podružnica Waldorfske šole Ljubljana, izvaja
javno priznan program in je sofinanciran s strani občine.
Osnovno vodilo waldorfskega pristopa je, da
skuša otroku ob pravem času in na pravi način predstaviti ustrezne vsebine, ki omogočajo
celovit razvoj mlade osebnosti. Otroka pojmujemo kot fizično, duševno in duhovno bitje, kar
pomeni, da stremimo k uravnoteženemu prepletanju treh enako pomembnih vidikov: razvijanje mišljenja, čutenja in volje.
Waldorfski način dela ni zgolj vsota vnaprej
postavljenih pedagoških pravil in zapovedi,
ki jih potem pedagog uporablja v praksi, ampak je metoda, ki skuša v svojem najglobljem
jedru razviti vzgojiteljevo sposobnost, da prisluhne vsakemu otroku posebej. Waldorfsko
pedagoško delovanje je mogoče šele takrat, ko
vzgojitelj vzpostavi “notranji dialog” z otrokovo
individualnostjo, ga zazna v njegovi enkratnosti,
mu pomaga premagovati ovire in uresničevati
njegove potenciale.
Zgodnje otroštvo je dragoceno obdobje, v katerem se zgradijo temelji zdravega človeka. Otrok
ima pravico, da to obdobje v polni meri doživi,
ne pa da ga silimo v prezgodnje prilagajanje
svetu odraslih. V waldorfskem vrtcu pomeni
predšolsko obdobje resnično predšolskost: ni
formalnega poučevanja, ni učenja branja, pisanja, računanja in razvrščanja po sposobnostih.
Otroke ščitimo pred pretirano in prezgodnjo
intelektualizacijo, ker verjamemo, da je potrebno najprej dodobra razviti določene spretnosti
in čute, saj se s tem v možganih vzpostavijo
ustrezne povezave, ki bodo kasneje odigrale

pomembno vlogo pri intelektualnem mišljenju.
Glede na značilnosti razvoja v prvem sedemletnem obdobju delamo v waldorfskem vrtcu
tako, da lahko otroci spoznajo in tudi izvajajo
raznolike dejavnosti - vzdušje v vrtcu je precej
podobno vzdušju v družini, kjer življenje samo
ponuja mnoge spodbude: pranje, kuhanje,
pečenje, čiščenje, pospravljanje ... Poleg tega
veliko ustvarjamo (oblikujemo čebelji vosek,
rišemo z akvarelnimi barvami in voščenimi
bloki …), poslušamo pravljice, pojemo, rajamo,
pečemo kruh, vrtnarimo in se veliko gibamo
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na prostem ter spremljamo dogajanje v naravi
… Največ časa pa posvetimo neusmerjenemu,
sproščenemu igranju. Prosta igra je namreč
najpomembnejša in temeljna dejavnost predšolskega otroka. Preko nje se otrok povezuje s
svetom, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja, razpoloženja, razvija domišljijo in različne
spretnosti. Prosta igra otroka vodi k samoiniciativnemu delovanju in socialnemu vedenju,
ga opogumlja in mu dopušča svobodo samostojnega odločanja ter mu s tem krepi samozavest in gradi pozitivno samopodobo. Igrače in
predmeti za igro so narejeni iz naravnih materialov (les, volna, bombaž, svila, glina …) ter niso
dodelani do podrobnosti, z namenom da otrok
ob njih krepi domišljijo in je pri igri kreativen. Po
navadi jih oblikuje vzgojitelj sam, včasih pa mu
pri tem pomagajo tudi starši.
(Poseben poudarek je tudi na ponavljanju aktivnosti, saj vemo, kako pogosto otrok reče »Še
enkrat!« kadar mu je kaj posebno všeč. Ustaljen
potek dejavnosti, ki se ritmično izmenjujejo in
ponavljajo, nudi predšolskemu otroku občutek
varnosti, ga pomirja. Vsebine znotraj takšnega
okvirja se menjujejo glede na tedenski in letni
ritem, pa tudi glede na letni čas.)
Vrtec Kresnica ima dovolj prostora za dve
skupini po 15 otrok, v prihodnosti pa nameravamo v prvem nadstropju stavbe urediti tudi
učilnice za prvo waldorfsko osnovno šolo na
Primorskem, da bodo naši nadobudneži lahko
še naprej odraščali pod ljubečim okriljem waldorfske pedagogike.
Več informacij lahko poiščete na: www.
waldorf-ajd-go.blogspot.com
Kontakt: w.vrtec.go@gmail.com
040 438 312 (Tadeja),
031 338 699 (Martina)
Martina Pahor Stanič

eko obvestilo
iz občine

OBVESTILO O OBVEZNEM
ZATIRANJU AMBROZIJE
Obveščeni smo bili, da se na kmetijskih in nekmetijskih površinah opaža
vedno več pelinolistne ambrozije, ki je v tem času v fazi cvetenja. Cvetni
prah te rastline je močno alergen in povzroča težave pri številnih ljudeh.
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Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.62/07 – UPB in
36/10) je bila izdana Odredba o ukrepih za
zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. Po
tej odredbi je posebno nadzorovano območje
celotno ozemlje Republike Slovenije.
Imetniki zemljišč morajo na zemljišču, na katerem rastejo škodljive rastline iz rodu Ambrosia,
z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe:
Odstraniti škodljive rastline s koreninami vred
ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da
se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste
več;
• Opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč
v rastni dobi do konca.
• Nadzor izvajanja ukrepov iz te Odredbe izvaja Fitosanitarna inšpekcija.
• Prosimo, da navedeno vzamete na znanje in
v primeru, da kot imetnik zemljišča opazite
omenjeno rastlino, v skladu z navodili nemudoma ukrepate.
Dodatne informacije lahko dobite tudi
na spletni strani Občine Renče – Vogrsko http://www.rence-vogrsko.si/.
Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki
zemljišč niso ukrepali, lahko oddate pri Fitosanitarni inšpekciji, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, enota Nova Gorica
05/335 11 25.

Ob Lijaku (foto Bogo Rusjan)

EKO RUBRIKA

Z besedo ekologija se dandanes
srečujemo na vsakem koraku. V zadnjem času postaja varovanje okolja vse bolj pomembno in tega se
tudi vedno bolj zavedamo. Posledice globalnega segrevanja, vse večje
onesnaževanje okolja, uničevanje
naravnih habitatov in izginevanje
številnih rastlinskih ter živalskih
vrst. To so le nekatere od težav, s
katerimi se srečuje moderna “civilizirana” družba.
Reševanje problemov na tem področju sicer
postaja bolj temeljito in pogostejše, a še vedno
se temu posveča premalo pozornosti. Okoljska
vprašanja ostajajo velikokrat nerešena, še pogosteje pa so prezrta in pometena pod preprogo. Ljudem se zdi, da se ta problematika njih
ne tiče, saj imajo dovolj lastnih skrbi. Profit in
pohlep pa situacijo še poslabšata. Najbrž se še
vedno ne zavedamo, kako pomembno je čisto
in zdravo okolje tako za nas kot za naše potomce. Življenjsko pomembne dobrine, kot sta zrak
in voda, jemljemo kot samoumevne. A v času
prekomernega onesnaževanja in brezbrižnega
ravnanja z vsemi naravnimi danostmi, nič več

ni samoumevno. Ko bomo končno razumeli, da
naše največje bogastvo ni denar, bo najverjetneje že prepozno. Človek se že predolgo igra
boga in manipulira z vsem okoli sebe, hkrati pa
se ne zaveda, kako majhen in nepomemben
je v resnici. Nimamo pravice, da si prilaščamo
stvari, ki so obstajale že milijone let pred nami,
še manj da jih uničujemo. Ne smemo pozabiti,
kdo smo in od kod izviramo, ne smemo dopustiti, da nas definirajo materialne stvari, ki ne
prinašajo zadovoljstva in občutka izpolnjenosti. Ne bodimo sebični in ne mislimo le nase.
Vem, da sedanja situacija ni rožnata in se nam
zdi življenje težko, a vseeno pomislimo tudi na
njo. Pomislimo na naravo, ki nam daje vse
potrebno za življenje
in si zasluži našo hvaležnost in spoštovanje. Namesto tega pa
prejema le našo brezbrižnost in nenehno
izkoriščanje. Vsaj poskusimo kdaj pa kdaj
pomisliti, kakšne posledice bodo prinesla
naša dejanja in kako
bi to lahko izboljšali.
Postanimo pozornej-

ši na to, kar se dogaja okoli nas, ne zatiskajmo
si oči pred nekaterimi dejstvi in ne pustimo, da
drugi odločajo o nečem, kar pripada vsem.
V eko rubriki bo govora predvsem o perečih
temah in problemih, ki se tičejo naše občine
Renče-Vogrsko. Pomembno je namreč, da se
problemov zavedamo in jih skušamo po svojih
močeh reševati. Ravno v tem kontekstu se mi
zdi ozaveščanje ljudi o tovrstnih tematikah zelo
pomembno. Skupaj smo namreč močnejši in
verjamem, da lahko marsikaj spremenimo na
bolje!
Anja Bunc

Občinski
Občinskilist
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POLETJE V BUKOWCI

Oder je na House Passion - International dobesedno žarel

Djane Nadine

Avgust je čas, ko se v Bukovici začnejo dogajati sila nenavadne stvari. Letos se je 4. Zaporedna izvedba festivala Poletje v Bukowci odvijala od 3. pa
vse do 31. avgusta, ko je zaključek žal, zaradi slabe vremenske napovedi,
odpadel. V tem času se je na festivalskem odru zvrstilo več kot 40 izvajalcev in drugih nastopajočih, športnih dogodkov se je udeležilo več kot 20
ekip, za to, da je ves mesec vse potekalo v najboljšem redu, pa je skrbelo
skupaj več kot 60 oseb, med tonskimi tehniki in drugim tehničnim osebjem, reditelji, varnostniki, osebjem, ki je skrbelo za gostinsko ponudbo
ter drugimi pomočniki. Posebna zahvala gre ekipi Prve pomoči pri Civilni zaščiti Občine Renče-Vogrsko, ki je ob vseh najodmevnejših dogodkih skrbela za zdravstveno oskrbo obiskovalcev. K temu moramo seveda
prišteti več kot 7.000 obiskovalcev, ki ste dan za dnem polnili prizorišče v

Ocenjujemo, da smo z letošnjo izvedbo dosegli
točko, ko v takšni festivalski obliki obiskovalcem
ne zmoremo vsako leto ponuditi vedno novih
dogodkov, zato bodo prihodnja leta zagotovo
prinesla kakšno dobrodošlo spremembo. Dokler pa bomo vsi skupaj, seveda pa vsak na
svoj način, dihali v eno smer, se bo v Bukovici
zagotovo še veliko dogajalo.
V nadaljevanju vam predstavljamo kratke izseke – predstavitve dogodkov, ki so predstavljali novost na letošnjem Poletju v Bukowci, ter
fotogalerijo najlepših trenutkov festivalskega
dogajanja.

ŠPORT NA POLETJU V BUKOWCI

Iztok Mlakar med predstavo Sljehrnik,
vsaka nadaljnja razlaga je nepotrebna

Program je povezoval vedno bolj
elegantni Pižama

brazilski vaditelj Celso je cel avgust skrbel, da so
bila naša dekleta fit

Bukovici ter nedvomno prispevali k slovesu festivala z najboljšim vzdušjem daleč naokoli. Ekipa organizatorjev se zahvaljuje vsem obiskovalcem
ter vsakomur, ki je kakorkoli prispeval k realizaciji festivala. Posebna zahvala pa gre družbi Vitanest d.o.o., Krajevni skupnosti Bukovica-Volčja
Draga in Občini Renče-Vogrsko za prispevke, brez katerih bi festival v
takšnem obsegu bistveno težje izpeljali. Festival pa letos prav tako ne bi
rasel, če se ne bi organizacijski ekipi pridružila sekcija, ki izvaja projekte
na temo dobrodelnosti, zdravega načina življenja in medgeneracijskega
povezovanja pod naslovom Sonce v srcu – nasmeh na obrazu.
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Na Poletju v Bukowci je bil letos na voljo bistveno bolj pester izbor športnih aktivnosti kot
v preteklih letih. Poleg malonogometnega turnirja in turnirja v odbojki na mivki so se izvajali
še zelo dobro obiskani tedenski tečaji zumbe,
pilatesa ter bikinga, ki jih je vodil simpatični
brazilec Celso. Za vsakega športnega navdušenca se je nekaj našlo. Osrednji dogodek
na temo športa je bil 5. avgusta na katerem
je bil med drugim izveden prvi rekreativni tek
po bukovških poljih na 3,8 kilometra dolgi
progi. Potekala je tudi predstavitev aktivnosti
Slovenske vojske, Mika šport nas je navdušila
s predstavitvijo Zumbe, Društvo ljubiteljev
ekstremnih vozil off road extreme team pa je
poskrbelo za malce adrenalinskega pridiha.

Lepo število obiskovalcev se je zbralo tudi za stand-up večer

mladi

Matic Jere, pevec skupine Bohem, v stiku s publiko
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Nastop Gala Gjurina je raznežil prav vse obiskovalce in poskrbel, da je bil tudi dobrodelni koncert
nekaj posebnega

Možno je bilo tudi bolje spoznati plezanje,
kar nam bo omogočilo Društvo ekstremnih
športov Šempeter. Ekipa prve pomoči Renče
– Vogrsko je poskrbela za meritve vitalnih
funkcij, pripravili pa so tudi zanimivo predstavitev opreme in ekipe. Ljubitelji odbojke so si
lahko ogledali odbojkarski turnir na mivki. Da
je bil dan še lepši, pa je poskrbelo Društvo
Škulja, saj so se poleg njihovega tekmovanja
lahko preizkusili v metu škulje tudi vsi ostali
obiskovalci.

DOBRODELNI KONCERT –
SONCE V SRCU, NASMEH NA
OBRAZU

Naše otroštvo je obdobje, ki nas spremlja celo
življenje, saj nas vedno zaznamuje bolj kot se
zavedamo. Predvsem nas na poti življenja zaznamujejo globoki čustveni dogodki iz otroštva.
Prijetnih dogodkov iz otroštva se spominjamo
z nasmehom na obrazu, a na žalost vsi otroci
nimajo te sreče, saj v današnjem času mnogi
živijo v slabih socialnih razmerah. Da bi nam s
skupnimi močmi uspelo priklicati nasmeh na
obraz in sonce v srce teh otrok, smo na letošnjem Poletju v Bukowci s skupnimi močmi 12.
avgusta organizirali dobrodelni koncert, katerega izkupiček smo namenili projektu Pomežik

Primorski zabavljači Zmelkoow na Rock Šoku

Mične plesalke in polna ploščad v Bukovici

Za izjemni light show so poskrbeli fantje iz R-Audio Teama

soncu Zveze prijateljev mladine Slovenije. Z
zbranimi sredstvi bodo lahko otroci iz socialno
šibkih družin iz Občine Renče – Vogrsko odšli
na počitnice. Na dobrodelnem koncertu so
nastopili nadebudni mladi pevci iz pevske šole
Pop-petje.si (Marjetke Vovk in Raaya), David Grom, Alex Volasko, Mojca Rusjan,
ter Gal Gjurin. Potekala je tudi dobrodelna
tržnica pri izvedbi katere so sodelovala vsa društva upokojencev in rdeči križi iz Občine Renče
– Vogrsko.
Na dobrodelnem koncertu smo s prispevki obiskovalcev zbrali več kot 700 evrov, ki so bili že
nakazani na poseben račun pri Zvezi prijateljev

mladine Slovenije.
Prav posebne zahvale za sodelovanje pri izvedenem projektu gredo Rdečemu križu Bukovica, Renče ter Vogrsko in seveda Društvom
upokojencev Vogrsko, Bukovica – Volčja Draga
in Renče. Izvedba koncerta ne bi bila mogoča
brez vseh nastopajočih, ozvočevalcev, sodelujočih na dobrodelni tržnici in vseh ostalih, ki
ste pripomogli k izvedbi dogodka. Prav vsak od
vas je del v sestavljenki, zaradi katere se bodo
otroci svojega otroštva spominjali z nasmehom
na obrazu.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko

Unikatni izdelki na dobrodelni tržnici

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  oktober 2012
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LUCIJA MLINARIČ TUDI LETOS V SAMEM
EVROPSKEM VRHU
Z evropskega prvenstva v Francoskem Arnasu se je
vrnila z dvema srebrnima kolajnama in bila prijetno
presenečena, poleg nje pa tudi ostali člani kluba, saj je
dobila osebno čestitko predsednika Državnega zbora
Gregorja Viranta. Za nove medalje se Lucija Mlinarič
in Nika Arčon prav te dni potegujeta na SP na Novi
Zelandiji.

EP za starejše mladince in člane se
je odvijalo zadnji teden v avgustu.
Slovenijo so zastopale štiri kotalkarice, Lucija Mlinarič, Ana Rejec, Tina Ozebek in Veronika
Brešar. Lucija je med članicami v obveznih likih zasedla peto
mesto, v prostem programu in v
kombinaciji pa drugo. Prehitela jo
je samo Italijanka Debora Sbei.
Ana Rejec iz Kluba za umetnostno kotalkanje Nova Gorica
je v obveznih likih zasedla sedmo mesto, v prostem programu
osmo, v kombinaciji pa peto.
Novogoričanki Veronika Brešar
in Tina Ozebek sta obe zasedli
enajsti mesti, Veronika v obveznih
likih, Tina pa v prostem programu.
Reprezentantke so člani klubov pričakali v renški kotalkarski dvorani in
vsem iskreno čestitali.
MR

Uspeh kadetov na evropskem
prvenstvu

S Portugalske so se mladi reprezentanti vrnili s tremi
odličji; Jan Kerševan bron, Tanita Kaja Černe dvakrat
srebro.
Tik pod stopničkami sta na četrtem mestu stala Ana Turel in
Jan Kerševan, ki sta tekmovala
v športnih parih. Oba programa,
kratki in dolgi, sta izvedla brezhibno, dobila visoke ocene, a je bila
konkurenca italijanske kotalkarske
velesile vseeno premočna.
Jan je v obveznih likih zasedel sed-

mo mesto, v prostem programu
peto. Natan Muhič je tekmovanje zaključil s petim mestom v
kombinaciji, z devetim v prostem
programu in enajstim v obveznih
likih.
Ana je tekmovanje uspešno začela
s sedmim mestom v obveznih likih,
v prostem programu je »z nekaj
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smole« končala na devetem mestu, prav tako v kombinaciji.
Aneja Klaut je, po daljši odsotnosti zaradi poškodbe, tekmovala
v obveznih likih in dosegla enajsti
rezultat.
Jessica Marka je na evropskem
prvenstvu nastopila prvič, z dve leti
starejšo konkurenco, in z odlično
izpeljanim prostim programom zasedla izvrstno peto mesto.
Tanita Kaja je tekmovanje v obveznih likih končala na petem mestu,

v prostem programu in v kombinaciji, pa, kot že omenjeno, na več kot
odličnem, drugem.
Evropsko prvenstvo v umetnostnem kotalkanju za kadete in
mlajše mladince, je sicer potekalo
od 17. do 22. septembra na Portugalskem v mestu Grandola, blizu
atlantske obale in bo prav gotovo
mladim kotalkarjem ostalo v čudovitem spominu.
MR
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MLADI
KOTALKARJI
IZ RENČ NA
PRIPRAVAH V
TOLMINU
V Tolminu – Konec avgusta so mladi člani kotalkarskega kluba imeli V Tolminu kondicijske priprave. Imeli so
se lepo, med drugim so uživali v čofotanju na sotočju
Soče in Tolminke.

USPEŠEN ZAKLJUČEK POMLADNEGA
DELA TEKMOVALNE SEZONE
Po uspešni vrnitvi slovenske reprezentance s tekmovanje za Pokal Nemčije, o katerem smo poročali v prejšnji številki, so kotalkarji dosegali zavidljive rezultate
tudi na ostalih tekmovanjih.

Še v maju so v Novi Gorici na
Memorialu Sandre Jakin osvojili
sedem zlatih in šest srebrnih
odličij. Takoj za tem so v italijanski
Misano odpotovale tri tekmovalke
Lana P., Jessica M. in Lea A., kjer
je Jessica osvojila tretje mesto
v konkureci več kot petdesetih
tekmovalk. Solidno sta se odrezali
tudi Lana in Lea. Na Opčinah pri
Trstu nas je zastopalo enajst tekmovalcev, trije so osvojili odličja
Urška F. zlato, Ana T. srebrno
in športni par Ana T. in Jan K.
bron. Tudi z Gradisce so se vrnili
z enim drugim in enim tretjim
mestom. V istem času je bilo v
Domžalah tekmovanje Domžalski
slamnik, ki mu je prisostvovalo sedem renških tekmovalcev, osvojili

pa so štiri odličja, eno zlato in
eno srebrno ter dve bronasti.
Na tekmovanju za Pokal Amfore
v Pulju so bili renški kotalkarji tudi
letos najuspešnejši med predstavniki Hrvaške, Italije, Anglije, Švice,
Španije in seveda Slovenije. Osvojili
so tri zlate, štiri srebrne in eno
bronasto odličje.

Kerševan in Lucija Mlinarič
s po dvema prvima mestoma ter
Urška Furlani in Tanita Kaja
Černe s tremi prvimi mesti. Nika
Uršič, Zoja Muhič, Jan Kerševan in Lucija Mlinarič so zasedli
po eno drugo mesto, Ivana Štrukelj, Lana Pregelj in Natan
Muhič vsak po dve drugi mesti,
Ana Turel pa tri druga mesta.
Ivana Osojnik Kerševan, Ivana Štrukelj, Polona Lestan,
Tamara Kerševan, Vanessa
Šuligoj, Zoja Muhič in Aneja
Klaut so osvojili eno tretje mesto,
Danaja Černe pa dve. Tudi športni par Ana Turel in Jan Kerševan je odlično opravil z nastopom
in dosegel dve prvi mesti. Državno prvenstvo poteka vsako leto v
istem terminu kot renški praznik
Mohorjevo, katerega so obiskali
starši tekmovalcev iz drugih krajev
Slovenije, ki so spremljali otroke na
tekmovanju. Nad Mohorjevim so
bili navdušeni in izrekli prenekatero
pohvalo.

V sredini avgusta, točno od 16.
do 18., je KK Renče uspešno izpeljal še eno večje tradicionalno
mednarodno tekmovanje WISP-šport in turizem. Poleg slovenskih
tekmovalcev so se ga udeležili še
tekmovalci iz Italije in Nemčije. Z
organizacijo tekmovanja so bili vsi
udeleženci zadovoljni, predvsem
je bila vesela vsa mladina, ki se je
po končanem tekmovanju, prijetno
zabavala.
Zadnji dan pa so gostje iz tujine,
kot je že tradicija, obiskali Postojnsko jamo.
Za člane slovenske reprezentance v kategorijah kadeti, mlajši in
starejši mladinci ter člani je Zveza
kotalkarskih športov Slovenije, tudi
letos, pred začetkom z jesenskimi
tekmovanji, organizirala kondicijske
priprave na Rogli, katerih so se udeležili tudi renški kotalkarji.
MR

Prvi vikend v juliju je v Renčah potekalo državno prvenstvo, ki
se je za naše tekmovalce končalo
zelo uspešno. Tekmovali so v obveznih likih, prostem programu in
kombinaciji. Med »Renčani« so se
najbolje odrezali: Hana Berginc,
Lana Pregelj, Natan Muhič s
po enim prvim mestom, Žiga Češnovar, Jessica Marka, Jan
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  oktober 2012
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PARTIZANČKOVE POČITNICE

V športnem društvu smo
že četrto leto pripravili
program enotedenskega
varstva otrok s športnimi
aktivnostmi.

Program smo tudi tokrat poimenovali Partizančkove počitnice in se
ga je udeležilo 44 otrok v starosti
od 7 do 12 let. Zaradi velikega interesa otrok smo program izvajali
v treh zaporednih tednih med po-

letnimi počitnicami. V tem času so
otroci veliko telovadili se sprehajali
v okolici Renč in iskali skriti zaklad,
likovno in glasbeno ustvarjali, jahali
konje se izobraževali in počeli še
marsikaj zanimivega, poučnega.

Tekst: Boris Pregelj
Foto: Melita Bastjančič

Otroci so ob koncih tedna pripravili
zaključni nastop, kjer so staršem
prikazali nova znanja. Program sta
vodili Melita Bastjančič, profesorica športne vzgoje, in Nea
Čotar.

REKREACIJA ZA ODRASLE

Postani aktivna, aktiven! Pridruži se programu rekreacije za odrasle
Športnega društva Partizan Renče.

Izvajali bomo vaje za lepe noge, čvrsto zadnjico, napet trebuh, raven hrbet, boljšo držo. Ne bomo pozabili tudi na vaje za mišice rok in ramenskega obroča.
Vadba je namenjena tako ženskam kot moškim, saj je
vadba pestra, zanimiva in družabna. Novost je vadba
osnov Pilatesa in vadba na veliki žogi »fitball«. Vadba poteka v prijetnem vzdušju ob glasbi.
Z redno telesno aktivnostjo znižamo krvni tlak, slab holesterol, krvni
sladkor, uredimo prebavo. Z vadbo
bomo povečale splošno telesno
pripravljenost, pridobili na vzdržlji-

vosti, moči, gibljivosti, ravnotežju
in koordinaciji. Telesna aktivnost
pa ima tudi pozitiven učinek na
mentalno zdravje in dobro počutje. Telo nam bo za to hvaležno.

Vadba bo potekala dvakrat tedensko ob torkih in četrtkih od 19. do 20. ure v telovadnici OŠ Renče pod
vodstvom vaditeljice športne rekreacije odraslih Nives Bizjak. VABLJENI!
ŠD Partizan Renče
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  oktober 2012
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PREMANTURA 2012
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Tekst Ula Zorn, Nika Mrak in Boris Pregelj
Foto: Boris Pregelj

V sredini avgusta smo se
odpravili na letovanje v
Premanturo. Po prihodu
v tabor Narodnega doma,
kjer smo gostovali že 11
leto zapored, smo zasedli
naše priljubljene šotore.
Po namestitvi in kosilu je sledilo kopanje in poležavanje na plaži. Naslednje dni smo vstajali že uro pred
gongom-taborno budilko in se odpravili na jutranji tek in telovadbo.
Po teku je sledil zajtrk pospravljanje in ocenjevanje šotorov. Sledilo
je vsakodnevno jutranje kopanje z
igrami v vodi. Lačni smo se odpravili na kosilo in na zasluženi počitek.
Po popoldanskem kopanju in poganjanju pedolinov je sledil večerni
trening. Po tuširanju je sledil zbor s
spuščanjem zastave ob prepevanju taborne himne.

Na izlet smo se tokrat odpravili kar
s pedolini. V bližnjem Medulinu
smo zasedli košček plaže. Zelo
smo se zabavali, saj je tam plaža
peščena in voda je nizka. Izdelovali
pa smo tudi različne figure iz mivke in se igrali v vodi. Dnevi so kar

prehitro minevali ob dejavnostih,
ki sta jih pripravila in vodila Boris
Pregelj in Nives Bizjak. Prišel je
petek in zaključni večer, na katerem smo se predstavili z zabavno
plesno akrobatsko točko. Na zaključnem večeru smo podelili tudi

nagrade za najbolje urejene šotore
in medalje za najboljše tekmovalne dosežke na igrah. Na koncu
smo prepevali kratke pesmi, ki govorijo o taborniškem življenju v zadnji skupini. Noč je hitro minila in
z njo tudi Premantura. Zjutraj smo

pospravili šotore, nato je sledil še
ganljiv sloves od naših prijateljev
in gostiteljev iz športnega društva
Narodni dom. Na letovanju smo
doživeli veliko lepih trenutkov, zato
se drugo leto vračamo nazaj.
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NAJBOLJŠI NA SVETU

As je ponosen na zaslužen pokal

As gre v Aakcijo

Avgusta so se s svetovnega prvenstva reševalnih psov,
ki je potekalo v Žatcu na Češkem slovenski tekmovalci
vrnili z imenitnimi dosežki.
Ekipa »Društvo reševalnih psov
Nova Gorica« v sestavi, Gregor
Žigon kot vodja ekipe, Davorin
Bastjančič z Zono, Jerneja Ternovec s Carjem ter Igor Leban
iz Volčje Drage z Asom, je postala
svetovni prvak v iskanju pogrešanih v naravi, njihovi kolegi iz Kranja
pa so bili tretji pri iskanju izpod ruševin. Samo tekmovanje poteka
v dveh delih. Iskanje na približno
50000 kvadratnih metrov velikem območju, v katerem so skrite
tri osebe. Sam vodnik v to območje ne sme. Na voljo so imeli 20
minut. Teren je bil zelo zaraščen,
težko prehoden. Iščejo vsi trije psi
hkrati tako, da je precej podobno

resnični iskalni akciji. Vsako najdbo pes nakaže z laježem,vodnik
pa le to prijavi vodji ekipe, ta pa
sodniku in šele nato lahko vodnik
pristopi do najdene osebe. To jim
je uspelo, bili so najhitrejši med
28 ekipami iz devetih držav. Da
je bila naloga res težka, pove tudi
podatek, da je samo štirim ekipam
uspelo uspešno opraviti nalogo.
Drugi del pa so vaje poslušnosti in
ovir. Ker pa je delovanje in treningi s
psi običajno individualno, je najteže
in ključno to delovanje združiti v ekipno. V tem je bil uspeh novogoriške
ekipe še večji, saj so zbrali najvišje
število točk. Ni potrebno posebej
poudariti, koliko truda in treninga

Usposabljanje na poligonu na Ajševici
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As je opravil nalogo

je potrebno za vrhunsko izurje- liko uspehov jim želimo, saj je to denost psa in uigranost z vodnikom. javnost, ki v resničnih preizkušnjah
Doseženi rezultati dokazujejo zelo reši marsikatero življenje.
visoko stopnjo strokovnega dela z
Boris Arčon
reševalnimi psi v Sloveniji. Kot sami
Foto: Bogo Rusjan
pravijo, jih čaka še veliko trdega
dela, vendar so na pravi poti. Še ve-

Igor Leban z Asom pri usposabljanju

šport
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Uspeh v Berlinu
Petra Rusjan, Tijana Ki- v Berlinu osvojile prvo
zič, Tina Marušič, Ka- mesto v svoji kategoriji.
rolina Šalamun in Tina 14. in 15. septembra je bilo osmo
Faganel so na elitnem tek- tekmovanje Elite Beach Cup. Pomovanju v Cheerleadingu tekalo je 60 km južno od centra

Berlina, pri Brandenburgu. Tam je
v zapuščenem hangarju zgrajeno
največje umetno tropsko letovišče
na svetu, z največjim notranjim vodnim parkom, ima deževni gozd,
tropske plaže, lagune, palme, orhi-

deje in dnevno sprejme do osem
tisoč obiskovalcev.
Prostor je primeren za organizacijo
tekmovanj, vsak tekmovalec tudi v
prostem času najde nekaj zase.
MR

POHOD OD MORJA DO TRIGLAVA

SKUPINA DEVETIH POHODNIKOV SE JE ODPRAVILA PEŠ OD ZAMEJSKEGA MORJA PA DO TRIGLAVA

Potrditev mimohoda skozi Renče

V petek, 17. avgusta se je
devet pohodnikov pod
vodstvom Marjana Zega
odpravila na šest dnevno
pot od zamejskega morja
pa vse do Triglava.

Ta pohod, ki ga organizira društvo
Kraških gadov, je že tradicionalni,
saj je potekal že četrtič in prvič

tudi skozi našo občino. Na poti,
ko so pohodniki prečkali razna občinska ozemlja, so se podpisovale
listine prijateljstva in vse so se tudi
ožigosale. Prvo noč so pohodniki,
med katerimi je bil tudi župan občine Komen, prespali na Trstelju in
nato krenili preko Krasa, Renč in
Bukovice čez sveti Od v Šempeter.
Uradni sprejem je bil pri Rusjanih,

kjer jih je v zgodnjih jutranjih urah
pričakala kava in brijoš in nekaj prijateljev. Ves čas sem jih tudi spremljal in vodil skozi našo občino ter
jim predal občinsko zastavo, da so
jo odnesli na Triglav.
V času pisanja oz. vašega branja
tega prispevka so s pohodom
zaključili in po mojih informacijah
so se vsi vrnili zdravi in veseli na

Gorjansko, kjer so jim pripravili tudi
prisrčen sprejem.
Vsem čestitke za podvig in sigurno pohod ne bi imel tolikšne pozornosti in teže, če med njimi ne bi
bilo predstavnice ženskega spola,
ki ji še posebej čestitamo.
Radovan Rusjan
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Nagradna križanka »GREGORČIČ MED NAMI«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 15. novembra 2012 na naslov: OBČINA RENČEVOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami
bomo izžrebali tri nagrajence.
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Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

Nagradni kupon za križanko

»GREGORČIČ MED
NAMI«

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR
dodatka za porezavo

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

Prejemniki štipendij so dolžni dostaviti:
• fotokopijo spričevala oz. potrdila o opravljenih izpitih za preteklo šolsko/študijsko leto,
• potrdilo o vpisu v naslednje šolsko/študijsko leto.
Prejemniki nagrad za mlade talente so
dolžni dostaviti:
• fotokopijo spričevala oz. potrdila o opravljenih izpitih za preteklo šolsko/študijsko leto,
• dokazila o dosežkih in nagradah, ki so jih v
preteklem šolskem/študijskem letu prejeli
na področju, za katerega so prejeli nagrado.
Hkrati obvešča, da prejemniki štipendij in nagrad mladim talentom, ki ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti za leto 2011, ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo na Javni razpis za
dodelitev štipendij in nagrad mladim talentom
v Občini Renče-Vogrsko v letu 2012.
Za dodatne informacije lahko pokličete
Vladko Gal na telefonski številki: 338
45 04 ali 051 647 004.

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

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

60 EUR

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

5%
8%
10%
12%

popusta
popusta
popusta
popusta

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

Občinska uprava

ime in priimek:

naslov:

telefon:

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »VODOTOKI V NAŠI
OBČINI« iz junijske številke:
Izmed 9 prispelih odgovorov so bili izžrebani:

1. Neli Vodopivec, Zalošče 4, 5294
Dornberk
2. Damjana Weitzer, Bukovica 34,
5293 Volčja Draga
3. Mija Gregorič, Vogrsko 29, 5293
Volčja Draga
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke “VODOTOKI V NAŠI OBČINI” iz junijske številke:
vodoravno: ORANGUTANI, ZAGOVORNIK, RJAVA MLAKA, EK, ENOJKA, NAKLO, AARE, J, RO,
T, RAL, SPA, VERIGE, KIVI, MAČVA, INDOSAT, AT, PIA, ETON, OJ, VIME, IVO SVETINA, TOMAŠKI
POTOK, ITALEC, OLA, EAROM, GRIP, INCE, KAJAK, SODRUŽABNIK, ŠŠ, VA, KES, RAČE, AZI, RV,
ALEKO, ADAMO, FAK, ŠTRENAR, AM, LEOŠ, ENA, LEMOVŠČEK, DUAL, EKSOT, KAL, JEKA, PI, O,
EGER, RENC, LIJAK, OTKA.
Gesla, iz slik: VIPAVA, LIJAK, iz opisov: OZRENJSKI POTOK, TOMAŠKI POTOK, VOGRŠČEK, BAZARŠČEK, OŠEVLJEK, LEMOVŠČEK, RENC, LIJAK
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Ključna beseda: BALJONSKI
Roland Tischer
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Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO
Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo:
Vladimira Gal – glavna in odgovorna urednica, Boris Arčon, Alenka Gregorič, Nataša
Podgornik, Bogo Rusjan, Renata Tischer in
Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
Datum izida glasila: 10. oktober 2012
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odreži in pošlji

186 x 132 mm

S

Številka: 60302-1/2011-10
Bukovica, 19. 9. 2012

geslo:

dodatka za porezavo

1/2 strani

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

Občina Renče-Vogrsko poziva
prejemnike štipendij in nagrad
mladim talentom, ki še niso izpolnili pogodbenih obveznosti za leto
2011, naj skladno s podpisano pogodbo Občini Renče-Vogrsko takoj dostavijo predpisana dokazila.
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POZIV
PREJEMNIKOM
ŠTIPENDIJ
IN NAGRAD
MLADIM
TALENTOM
OBČINE RENČEVOGRSKO V
LETU 2011
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Simbioz@ tudi to jesen gradi most
med generacijami
S prvimi jesenskimi dnevi je vse bližje tudi projekt
Simbioz@, vseslovenski
medgeneracijski prostovoljski projekt učenja
veščin računalništva in
mobilne telefonije za starejše. Udeleženci se bodo
poleg tega seznanili še z
družbenimi omrežji in
njihovo uporabo. Brezplačne delavnice se bodo
odvijale v tednu med 15.
in 19. oktobrom po vsej
Sloveniji.

udeležencev na posameznih lokacijah omejeno.
Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z
računalnikom in mobilnim telefonom, vzbuditi in okrepiti njihovo
samozavest ter jih motivirati za
nadaljnje učenje in uporabo računalnika, interneta in mobilne telefonije. Projekt želi mlade pozvati k
prostovoljstvu, starejše pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko
učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega življenja.

Prijave za udeležence in prostovoljce se zbirajo do 11.
oktobra. Vsak dan je zapolnjenih
več mest, zato priporočamo, da
se čim prej prijavite, saj je število

Nova ambasadorka projekta Nataša Pirc Musar, informacijska
pooblaščenka,
poudarja pomembnost tehnologije za starejše:
“Starejši niso za na odpad, so
del naše družbe in imajo prav
tako pravico, da uporabljajo e-storitve. Sama delam v državni
upravi in vem, koliko teh storitev

se da opraviti preko računalnika.
Mislim, da so mnoge storitve
koristne predvsem za starejše.
Ni jim treba hoditi do upravnih
enot in do drugih državnih organov, ampak lahko vse opravijo v
udobju svojega doma.“

Prijave potekajo preko spletne
strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888
in Info točk na Si.mobilovih izpostavah po celi Sloveniji.

Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče ter
Krajevna skupnost Gradišče nad Prvačino
je
Naslov za pošiljan ski
čin
ob
za
v
ko
ev
prisp
lasilist: obcinsko.g si
sko.
lo@rence-vogr
s pripisom:
Za Občinski
list.

TRETJI POHOD PO GREGORČIČEVI POTI

SOBOTA, 13. 10. 2012 ob 10.00

• od 9.30 dalje prijava udeležencev pri prvi spominski tabli ob spomeniku renškim zidarjem v Renčah
• ob 10.00 začetek pohoda iz Renč mimo Oševljeka na Gradišče s povratkom skozi Arčone do Renč
V kulturnem sporedu na Gradišču in ob poti sodelujejo:

moški pevski zbor Provox, učenci Osnovne šole Renče, slikarke likovne sekcije Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče, krajani Renč in Gradišča
• po pohodu bo v Kulturni dvorani v Renčah pogovor z našo gostjo,

Nedo Rusjan Bric,

po rodu iz Volčje Drage, sicer pa avtorico in režiserko »Primorske trilogije« - treh predstav, ki obravnavajo teme iz naših krajev:
prva govori o aleksandrinkah, druga o bratih Rusjan in zadnja o Simonu Gregorčiču. Iz odmevne predstave "Kdor sam do večera
potuje skoz svet - Simon Gregorčič", bomo videli dva odlomka, ki ju bosta odigrala igralca novogoriškega gledališča Blaž Valič, kot
Simon Gregorčič in Gorazd Jakomini, kot Fran Erjavec.

VABLJEN

I!

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

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  oktober 2012

