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ČAS

Z decembrsko številko Občinskega lista,
šesto letošnjo, smo izpolnili zadano si nalogo,
izdati šest številk na leto. Čeprav v časovni stiski, zaradi praznikov, nam jo je nekako uspelo
“vtihotapiti” v tiskarno.
Kljub kriznim in negotovim časom nam je praznično razpoloženje vendarle prineslo nekaj
vedrine in upanja, čeprav so pred nami leta
gospodarskega okrevanja. Privaditi se bo treba na življenje z realnim denarjem in se manj
zanašati na “napihnjenost” raznih skladov,
bank, borz ali podobnih finančnih institucij.
Nekaj posledic bo občutila tudi lokalna samouprava in marsikatero načrtovanje se bo moralo temu prilagoditi. Mogoče nam bo svoja
razmišljanja o teh problemih razkril župan v
svoji besedi, čeprav je to vendarle praznični
čas, ko potegnemo črto pod opravljeno delo
in nekoliko bolj sproščeno razmišljamo.

ŽUPANOVA BESEDA
Izteka se peto leto delovanja naše občine. Vse to obdobje smo poskušali
delovati s sloganom ljudem in okolju prijazna občina. Občinsko upravo
smo pripravljali tako, da bo delovala kot občanom najboljši servis in jim
pomagala reševati vsakodnevne probleme in zagate, omogočila otrokom
čim boljše pogoje za učenje, staršem organizirala prijazen vrtec, upokojencem zanimiv in razgiban vsakdan, podjetnikom pa prijazno in ustvarjalno okolje. Za vse to pa je treba imeti usposobljene in učinkovite zaposlene na občinski upravi. Za dosego teh ciljev smo se pripravljali dalj časa.
Postopke je potrebno voditi v okviru normativov in standardov, ki pripeljejo do učinkovitih rezultatov na vseh področjih delovanja občinske
uprave. V ta namen smo že v prejšnjem mandatu začeli s pridobivanjem
standarda ISO 9001:2008 za splošno dejavnost uprave na občinskem nivoju. Decembra letos smo uspešno prestali prvo presojo, tako da je z
19. decembrom certifikat postal veljaven. Zelo malo občin v Sloveniji se
lahko pohvali s tem certifikatom. Smo mala, a učinkovita občinska uprava
z 9 zaposlenimi uslužbenci, 2,5 zaposlenima pri vzdrževalno režijskih delih, občasno pa zaposlujemo delavce, ki opravljajo javna dela za družbeno
korist.

Jeseni smo dokončali delitveno bilanco z MO
Nova Gorica, kar pomeni dokončanje upravno-pravnih postopkov in ureditev zemljiško
knjižnih stanj, ki niso bila že desetletja urejena. Za vsa ta pravna opravila smo za določen
čas zaposlili pravnika pripravnika in mu poleg
tega omogočili še uvajanje v svoj poklic.
Zaključili smo z vsemi načrtovanimi investicijami za letošnje leto. Dokončan je primarni vodovod, dela so potekala od leta 2009.
Deset kilometrov vodovoda po celotni občini
nas je stalo dva milijona evrov, od katerih je
glavnina evropskih sredstev. Tu nas čaka še
preplastitev ceste skozi Oševljek, ki bo izpeljana v aprilu prihodnje leto. V okviru tega
projekta smo uredili še potrebno infrastrukLeto, ki je za nami, je bilo polno raznovrstnih turo na Vogrskem, v Martinučih, Merljakih in
dogodkov in dosežkov – od športnih, kultur- Renškem Podkraju. Prihodnje leto nas čaka
nih, na področju šolstva, pa do izvrševanja še nekaj manjših del, ki pa bodo financirana
načrtovanih projektov občine. Ko prelistavam
številke našega lista, ugotavljam, da smo vse
te dogodke v uredništvu spremljali in vam jih
tudi dovolj obširno predstavili. Tako je tudi v
tej številki, kjer nismo mogli mimo otvoritve
prizidka šole in vrtca na Vogrskem, pa uspehov kotalkaric KK Renče z Lucijo Mlinarič na
čelu, učencev Podružnične šole Bukovica in
še kaj se bo našlo.
Tudi za prihodnje leto imamo podobne načrte z izdajanjem Občinskega lista, le če nas ne
bi zajela kakšna prevelika varčevalna “nevihta”. Naj zaključim z optimizmom in iskrenimi
željami po boljšem jutri ter da se vsaj te dni
prepustimo valovom prazničnega, božično
- novoletnega vzdušja. Člani uredništva
vam želimo vse najboljše v prihajajočem letu 2012.

z lastnimi sredstvi. Kot verjetno že veste, smo
pred kratkim na Vogrskem s pridobitvijo uporabnega dovoljenja predali svojemu namenu
prizidek osnovni šoli in vrtcu. Pridobljene so
nove učilnice, zbornica, sanitarije, kabinet in
večnamenski prostor, tudi za potrebe krajanov.
Kot vsako leto december mineva v velikem
številu kulturnih in športnih prireditev, ki jih organizirajo uspešna in dejavna društva iz vseh
krajevnih skupnosti. V Bukovici smo začeli
z glasbenimi večeri, ki jih bomo organizirali
vsak prvi petek v mesecu, nosilec teh koncertov bo Big band Nova z našim dirigentom
Anžetom Vrabcem, ki bo skrbel, da bodo
prireditve zanimive in po okusu poslušalcev
s širšega goriškega prostora. Že na prvem
koncertu je bilo veliko ljudi tudi iz sosednjih
krajev. S tem poskušamo oživiti kulturni utrip
v bukovškem kulturnem domu. Razmišljamo
tudi, da bi v novem, večnamenskem prostoru
v šoli na Vogrskem začeli s pevskimi večeri.
Iskreno čestitam vsem športnikom za dosežke v iztekajočem se letu, posebno pa še kotalkarjem KK Renče, ki so z odličnimi rezultati,
medaljami in drugimi priznanji ponesli ime
naše občine in kraja Renče širom domovine
in po vsem svetu. Zahvala tudi vsem drugim,
ki so kakorkoli pripomogli k prijetnemu in
živahnemu družbenemu dogajanju v naši lokalni skupnosti.
Prav vsem pa želim srečno in uspešno
leto 2012 in vas vabim na skupno pričakovanje novega leta na kotalkališču
v Renčah.
Župan Aleš Bucik

Boris Arčon
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OTVORITEV PRIZIDKA PRI PODRUŽNIČNI
ŠOLI VOGRSKO IN VRTCU ZVEZDICA

junij 2010

Res, lepšega decembra kot je letošnji, si nismo mogli
želeti. V petek, 2. decembra smo odprli vrata prizidka
k Podružnični osnovni šoli Vogrsko in vrtcu Zvezdica,
ki sta pod okriljem matične šole Ivana Roba Šempeter
pri Gorici.
Kako je gradnja potekala? Župan občine Renče – Vogrsko Aleš Bucik je 1. septembra 2010 izročil šoli gradbeno dovoljenje. V oktobru sta občina in podjetje Final iz Nove Gorice podpisala pogodbo o
izvajanju gradbenih del. Do prekinitve komaj začetega dela je prišlo
novembra in decembra zaradi dolgotrajnega in močnega deževja.
Od letošnjega januarja dalje pa so dela neprekinjeno tekla.

november 2011

ki je prikazovala nastajanje prizidka od samega začetka pa do konca.
Po končanem kulturnem delu so si prisotni lahko ogledali nove prostore, razstavo fotografij o poteku gradnje in izdelke iz naravnih materialov, ki so jih izdelali učenci.
Za to pridobitev, ki je za kraj izrednega pomena, je bila organizacija v
celoti v rokah strokovnega in tehničnega osebja OŠ Šempeter in ob
podpori občine.
Za sodelovanje v kulturnem programu se zahvaljujemo MoPZ Lijak
1883 Vogrsko in Pihalnemu orkestru Vogrsko.
Posebna zahvala pa gre Kristini Beltram, ki je poskrbela za vse cvetlične aranžmaje v prostorih in atriju.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, se udeležili
prireditve in nas presenetili z darili.
Andrejka Rijavec, POŠ Vogrsko
Foto: A. Rijavec

maj 2011

V mesecu septembru so prostori dobili dokončno podobo.
V prvi polovici novembra je bil opravljen tehnični pregled, nato pa
izdano uporabno dovoljenje. Katere prostore smo pridobili? V pritličju je večnamenska dvorana za šolske, vrtčevske in druge krajevne
kulturne prireditve. V nadstropju pa je igralnica za vrtec, učilnici za
pouk v prvi in drugi triadi, zbornica, kabinet in sanitarije. Pohištvo za
vse nove prostore je v zelo kratkem času dobavilo podjetje Gonzaga.
Poudariti je potrebno tudi to, da je projektant objekt načrtoval tako, da
se je ohranilo kar nekaj starega obzidja, kar je vidno v dvorani in atriju.
V neposredni bližini prizidka pa je ostal tudi spominski park.
Na prireditvi so sodelovali otroci, ki so vključeni v vrtec in učenci
obeh kombiniranih oddelkov devetletke. Čeprav je starostni razpon
teh otrok zelo velik, so medsebojno sodelovali in se dopolnjevali, kar
kaže tudi na dobro medsebojno sodelovanje strokovnega osebja
šole in vrtca. Med programom je bila predvajana tudi videoprojekcija,

november 2011

november 2011
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nOVIH ŠOLSKIH PROSTOROV SO SE
NAJBOLJ RAZVESELILI NAJMLAJŠI

Novo leto je priložnost za snovanje novih
idej, za sprejemanje novih odločitev in
doseganje novih uspehov.
V novem letu vam želim obilo zdravja in
osebne sreče, da lahko udejanjite to, kar
ste načrtovali, dosežete cilje,
katere ste si zastavili in pridobite to kar
ste v zasebnem življenju pogrešali.
Lep pozdrav!
Dragan Zorn

Dogodka so se skupaj z otroki, vzgojiteljicami in učiteljicami udeležili tudi ravnateljica OŠ Šempeter, ravnatelji okoliških šol, župana občine Renče-Vogrsko in
Šempeter-Vrtojba, svetniki naše občine, člani sveta Krajevne skupnosti Vogrsko, predsedniki raznih društev, predstavniki izvajalcev, starši, krajani in še drugi gostje. Vsi povabljeni so ponosno zrli na novo težko pričakovano pridobitev,
ki je v ponos ne samo šoli in vrtcu, temveč celemu kraju.

Najprej so ob spremljavi glasbe iz stare stavbe
z baloni v rokah prikorakali malčki in simbolično spustili balone. Za uvod je MoPZ Lijak
1883 Vogrsko najprej zapel slovensko, nato
pa še vogrinsko himno Slovanijo.
Župan občine Renče–Vogrsko Aleš Bucik in
ravnateljica OŠ Ivana Roba, Slavica Bragato,
sta ob spremstvu dveh najstarejših učencev
podružnične šole, Danaje in Bora, prerezala
slavnostni trak in tako uradno
odprla prizidek.
Vsi udeleženci so se odpravili v nove prostore,
kjer se je odvil zanimiv kulturni del programa.
V atriju je zaigral Pihalni orkester Vogrsko. V
novi dvorani pa so otroci z bogatim programom pesmi in plesa, ob spremljavi harmonike in klaviatur, popestrili ta dogodek. Program
so z govorom zaključili ravnateljica, Slavica
Bragato, župan občine, Aleš Bucik in predObčinski list  Občina Renče - Vogrsko  december 2011

sednica krajevne skupnosti Katarina Valič.
Ti so zbranim predstavili zgodovino podružnične šole in vrtca in se vsem udeležencem
zahvalili za prisotnost in pomoč pri uresničitvi
tega projekta.
Tina Nikolavčič, pom. vzg., vrtec Zvezdica
Foto: M. Blažica
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Sanjsko leto Lucije Mlinarič
Lucija Mlinarič je na svetovnem
prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v Braziliji osvojila naslov
svetovne podprvakinje v prostem
programu in v kombinaciji.

To sta njeni šesta in sedma medalja na svetovnih prvenstvih. V obeh disciplinah je bila
od naše kotalkarice boljša le Italijanka Debora Sbei. Druga slovenska predstavnica na
SP Nika Arčon je v kombinaciji zasedla 5.
mesto, v prostem programu 9. mesto, Teja
Arčon, ki tekmuje samo v obveznih likih, pa
je bila osemnajsta.
Sezona 2011 bo v enaindvajsetletni karieri
umetnostne kotalkarice Lucije Mlinarič zapisana z zlatimi črkami, saj je v razmahu dveh
mesecev osvojila neverjetnih pet medalj na
evropskem in svetovnem prvenstvu.
Lucija se je najprej izkazala na septembrskem evropskem prvenstvu v italijanskem
mestu Reggio Calabria, kjer je osvojila tri
kolajne. Postala je evropska prvakinja
v kombinaciji in v prostem programu,
zlatima medaljama je dodala še srebrno v obveznih likih. O uspehu na tem
tekmovanju smo pisali že v prejšnjem občinskem glasilu.
Da je vrhunsko tako fizično kot psihično pripravljena, je Lucija na svetovnem prvenstvu
potrdila že na samem začetku. Ko je v obveznih likih dosegla vrhunsko sedmo mesto,
se ji je zelo povečala možnost za osvojitev
kolajne v kombinaciji. Po odlično izpeljanem

kratkem programu se je ta možnost še okrepila. Ko je Lucija vrhunsko odpeljala še dolgi
program, nas je dosegla novica; osvojila je
naslov svetovne podprvakinje tako v kombinaciji kot tudi v prostem programu (seštevek
kratkega in dolgega programa).
Med prvimi, ki sta Luciji čestitala, sta bila
Dragan Zorn, naš občinski svetnik iz Bukovice, ki se je ravno takrat službeno mudil
v Braziliji, spremljala pa ga je veleposlanica
Republike Slovenije v Braziliji.
Lucija osvaja kolajne že od samega začetka kotalkanja, na državnih in mednarodnih
prvenstvih. Že daljnega leta 1999 je v kategoriji kadetov, čeprav je bila eno oz. dve leti
mlajša od ostalih konkurentk, osvojila prvo
medaljo na evropskem prvenstvu – bronasto medaljo v kombinaciji.
Od takrat naprej se je njena športna pot kar
strmo vzpenjala, čeprav so bile na tej poti
tudi ovire, jih je s trdim delom in z veseljem
do kotalkanja premagala. Naslednjo medaljo
– srebrno, je na evropskem prvenstvu dosegla leta 2001.
Že leta 2004 je osvojila prvo kolajno na svetovnem prvenstvu, ki se je odvijalo čez lužo,
v Fresnu, v Californiji.
Takoj naslednje leto je naprej tekmovala na
svetovnih igrah neolimpijskih športov, kamor
povabijo, glede na dosežene rezultate, najboljše športnike, ki se ukvarjajo z neolimpijskimi športi. Zasedla je odlično drugo mesto.
Istega leta je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Rimu osvojila še dve srebrni medalji
v prostem programu in v kombinaciji.
Naslednji velik mednarodni uspeh je leta
2007 dosegla najprej na evropskem prvenstvu z dvema zlatima medaljama, spet
v prostem programu in v kombinaciji, ter na
svetovnem prvenstvu v Avstraliji z odličnim
drugim mestom v kombinaciji.
Leta 2009 se je svetovno prvenstvo odvija-

lo dokaj blizu nas, v nemškem Freiburgu, kjer
je Lucija osvojila dve bronasti medalji v prostem programu in v kombinaciji.
Pred enim letom je na svetovnem prvenstvu
na Portugalskem osvojila bronasto medaljo v
kombinaciji.
Letos avgusta je odpotovala na Kitajsko,
kjer se je udeležila Grand prix tekmovanja
v Shanghaiju in se vrnila z bronasto kolajno
okrog vratu.
In kot že večkrat povedano in napisano je
petkrat stala na stopničkah na največjih tekmovanjih, dvakrat na najvišji na evropskem
prvenstvu, trikrat je osvojila srebrno kolajno,
enkrat na evropskem in dvakrat na svetovnem prvenstvu.
Navedeni so le največji uspehi na največjih
evropskih in svetovnih tekmovanjih, kajti našteti vse Lucijine uvrstitve bi bilo skoraj nemogoče.
MR

V prihajajočem letu 2012 Vam želim drage občanke in občani, zvrhan koš zdravja,
sreče in osebnega zadovoljstva. Na poslovnem področju pa veliko delovnih uspehov
ter da bi z vsemi močmi kljubovali krizi,
ki nas obkroža na vsakem koraku. Pri
vsem tem pa ne smemo pozabiti na veliko
strpnosti in spoštovanja osebnih vrednot.
Srčno si tudi želim, da bi pri vsakem stisku roke v novem letu iskreno mislili tisto,
kar z besedo povemo.

Podžupan Radovan Rusjan
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Božično novoletna kotalkarska revij
»V Renče je ponovno prišla Pepelka«

Že pred enim letom se je v mislih
nekaterih porajala ideja o ponovni
uprizoritvi kotalkarske revije z vsebino pravljice o Pepelki. Dokončno
odločitev je sprejel upravni odbor
in tako so se priprave začele.
Vsi smo popotniki, ki v sebi nosimo zmožnost ustvarjati novo – več in bolje.
Naj vam bo v prihajajočem letu pot tlakovana z več in boljšim.
Naj vas soj prazničnih luči spominja na
vse lepe trenutke,
ujete v preteklosti, in naj vam pomaga
najti tisto, kar si v bodoče želite.
Zaprimo oči, objemimo ta trenutek, naj
naše najlepše želje odplujejo na konec
sveta.

S prvimi deli so starši oz. člani kluba začeli že
v novembru. Izdelovali in izobešali so snežinke, kulise, naredili so novo Pepelkino sobico
ter nov, še večji in še lepši, grad. Tudi nekatere kostume je bilo potrebno na novo sešiti
oz. popraviti, kajti mladih kotalkarjev je več,

Bodite nekje in ujemite eno zase.
To naj bo želja vsem in vsakomur med
nami in naj nam Novo leto 2012 prinese
čim več dobrih želja!

Katarina Valič in svetniki KS Vogrsko
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  december 2011

pa tudi večji kot lani so, oblekice pa pretesne.
Kotalkarji so hvaležni vsem staršem in prijateljem kotalkanja, ki radi priskočijo na pomoč
in prenekatero prosto uro, sobote in nedelje,
preživijo delovno, na kotalkališču.
Tudi letošnjo predstavo so večkrat ponovili. Najprej v soboto 10. in v nedeljo 11. decembra, pred šolskimi počitnicami pa še za
osnovne šole.
Kotalkarji so veseli in ponosni, da so lahko
ponovno gostili svoje prijatelje – varovance
VDC Nova Gorica, ki vedno radi pridejo v
Renče.
MR
foto: Bogo Rusjan
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Nova pesniška zbirka Radivoja Pahorja

V PLAŠLJÍVEM VRBJU

V četrtek, 24.novembra smo se zbrali na gradu Dobrovo, da prisluhnemo prvemu večeru Gradnikovih večerov, ki jih že dolga leta organizira
Občina Brda in ki so posvečeni priljubljenemu briškemu pesniku Alojzu
Gradniku, njegovi dehteči briški poeziji in izredni ljudskosti.
Ko smo prejeli vabila, smo bili prijetno presenečeni, saj je bil prvi, uvodni večer, posvečen
našemu pesniku in esejistu Radivoju Pahorju in njegovi sveži pesniški zbirki V plašljivem vrbju.
Prireditev je uvedla predstavnica odbora
Gradnikovih večerov dr. Danila Zuljan
Kumar, z izbranimi besedami pa je prisotne-bilo nas je približno 120- pozdravil podžupan občine Brda Damjan Birtič. Viteško
dvorano so napolnili številni obiskovalci, med
njimi podžupan občine Renče-Vogrsko Radovan Rusjan, ravnatelj renške osnovne
šole Bogomir Furlan, nekdanja in sedanja
ravnateljica Osnovne šole Dobrovo Milena
Stepančič in Vesna Filej, predsednik Sveta krajevne skupnosti Renče Borut Zorn,
naš ugledni in zaslužni občan Danilo Ste-

pančič, profesor na Univerzi v Novi Gorici
dr. Iztok Arčon, več uglednih osebnosti in
večja skupina Renčanov, ljubiteljev poezije in
predvsem ljubiteljev kulture.
Prireditev je spretno povezovala prof. Andrejka Markočič Šušmelj, program sta
umetniško dopolnjevali flavtistka Anja Colja
in recitatorka Andreja Benedetič. Posebna gosta večera sta bila literarn kritik Bojan
Bratina in akademik Ciril Zlobec.
Kritik Bojan Bratina je odstrl nekaj kulise iz
Pahorjevega literarnega ustrvarjanja, ki ima
začetke že v osnovnošolskih klopeh pri vodenju literarnega krožka in ustvarjanju časopisa
Goriški slavček. Takrat so pognale korenine,
ki so zadehtele leta 1973 s prvo zbirko Tudi
to je pot in potem bohotno obrodile v letih
2004 vse do danes, ko lahko uživamo ob

Želim nam zdravja, sreče in denarja!
Želim nam solz od smeha, prijaznih besed
in ljubeznivih dejanj.
Želim nam delo in dopust, iskrenih prijateljev in dobrih politikov.
Da ne bo pomote, vse te želje veljajo za
leto 2012!

Katjuša Žigon
Zvesti udeleženci Gradnikovih večerov
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ubrani melodiji Radivojevih sonetov v zbirkah
Glineni plašč, Deviško satje, Niti črke več in
roža bo moja, Brevir srca in letošnji V plašljivem vrbju.
V predstavitvi je Bratina, dolgoletni direktor
novogoriške Gimnazije in nekdanji Pahorjev
sodelavec, povedal: »Gre za poskus drugačnega videnja oziroma oblikovanja soneta, ki
je višek umetniškega ustvarjanja pesniške
oblike. Radivoj Pahor je sonet razpustil v obliko svobodne kitice, beremo pa jo kot sonet,
saj še vedno deluje trda oblika enajsterca...«.
V spremni besedi k zbirki pa je Bratina zapisal: » V resnici seveda ne gre za vprašanje,
kako brati pesem, pač pa za upoštevanje
dejstva, da je naš svet zapleten, protisloven,
saj poleg upanja vnaša v našo zavest vse intenzivnejša občutja strahu, nemoči, apatije...

R DE Č E K L A SJE
(Jaši Zlobcu)

Z rdečim klasjem je prišló berilo:
zazrta v sanje, v strastno govorico,
sva dvorne gláve, slépe za pravico,
kar sredi ceste učila besedilo ...
Ob tihem času, ko bo sled minila,
mordá obrišem zadnjo sólzo z lica
in v tvoji pesmi, krhki kot resnica,
poiščem stèzo, kjer sva se zgubila.
Ne mášni dnevi, ne božične sveče,
prešerne ure in nočí brez spanja,
ne zvezdno pólje, do nebés rdeče,
brezkončne igre, do peklà boleče,
ne žejna jutra, nóra od iskanja ...
Samó ljubezen najde zrno sreče!

iz krajevnih skupnosti

Radivoj Pahor

Pesnik nam na svoj način pove, naj se vendar
zganemo!«
Akademik, naš primorski pesnik Ciril Zlobec je med drugim povedal: »Ganilo me je,
kot Primorca na začasnem delu v Ljubljani,
kako izrazito je Radivoj človek primorskega prostora, da ga izpoveduje, kot ga čuti
in hkrati ga cepi na slovensko nacionalno
zavest, ki doživlja številne težke trenutke...Z
deško sramežljivostjo razkriva odnos do sveta, življenja in, da, tudi pokrajine...V harmoniji
obdela tudi intimne travme in to blagost stika
z naravo...« V spremni besedi k pesniški zbirki
pa akademik Zlobec zapiše: »Še več: narava
(tudi kot pejsaž, ambient, kot spominska re-

miniscenca) je v tej poeziji največkrat, skoraj
dosledno izpovedana v njeni konkretni, doživljajski podobi, pesnik jo celo imensko, lahko
bi rekli, že kar kartografsko locira v mesta,
kraje in pokrajine ...«
Zbirka je razdeljena v tri sklope: Za majhno
radost..., Brevir srca in Le ena prošnja.
Loči jih obdobje ustvarjanja in združuje izredna spevnost, izpovednost zavedanja in
prikrite trpke melanholičnosti, resnega opozarjanja in človeške topline. To je povsem
osebna presoja avtorice zapisa, ki se popolnoma strinja z Bratino: »Tekoča, ritmično
urejena blagoglasna poezija. Preprosto - lepa je.«
Izid knjige (Mariborska literarna družba, urednik Marjan Pungartnik) so denarno
podprli Občina Renče - Vogrsko, Krajevna
skupnost Renče in avtorjeva družina.
Katjuša Žigon
Foto: Andrej Šušmelj

Andreja Benedetič
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Ž E L EZ N A ROŽ A
(Nad Renčami po Velíki vojski)

Najhujše húdo tudi énkrat mine!
Velíka vojska je svoj vek končala,
za njo v kotanjah skrita je ostala
železna dota strte veličíne ...
Na Dolgem brdu najdena granata
v železno rožo se je razcvetela.
Na belem konju si je mladca vzela
v glinéni mir grobarjeva lopata.
Na Dolgem brdu najdena granata
je tiho spala v listju med kostanji,
strašljivo tiha v vlažni skorji blata.
Grobar je sekal mŕzlo rénško glino,
preklel je vojsko v lúkovški kotanji
in njega z njo, ki je pobral kupnino!

Anja Colja

SVEČANO PRIŽIGANJE LUČK NA
ANDREJEVEM SEJMU V ˝STARI˝ GORICI
V soboto, 3. decembra se je v Gorici začel tradicionalni ANDREJEV SEJEM na katerega je župan
Ettore Romoli letos prvič povabil
vse občine nekdanje skupne novogoriške občine in občino Celovec,
da se predstavijo na obnovljenem
Travniku.

V zameno za gostoljubje goriškega župana
so naše občine poklonile božično novoletno
jelko, ki je postavljena na goriškem travniku.
Kljub deževnemu vremenu smo svečano ob
18 uri prižgali lučke v prisotnosti okoliških
zamejskih županov, župana Gorice, župana
Celovca in naših županov. Vse prisotne sta
pozdravila Arčon Matej, Christian Scheider
in Ettore Romoli
Vsaka občina je imela svoj šotor, v katerem
je predstavljala svoje značilne jedi, sadje,
vino in sokove. Iz pozdravnih govorov vseh
treh županov je bilo slišano, da se moramo
občine združevati in se skupno predstavljati
drugim, saj le tako bomo lahko uspevali na

vseh področjih. Odraz začetka tega sodelovanja ja bil tudi obisk županov v Celovcu in
prisotnost na prireditvi ,,OBMEJNI OKUSI,, ,ki
se je odvijala po ulicah Gorice v oktobru. Tudi
na tej prireditvi smo sodelovali kot občina z
našimi pridelovalci.

Po vsem uradnem delu so župani obiskali
vse predstavitvene šotore in se v prijetnem
vzdušju pogovarjali z razstavljalci še pozno v
noč.
Radovan Rusjan
Foto: Bogo Rusjan
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Kako smo slikarke preživele
leto 2011
Za nami je zelo delavno leto, bogato z razstavami in ekstempori. Z likovnim tečajem
z mentorico Jano Dolenc smo začeli že v
januarju. Program tečaja je obsegal razne tematike. Začeli smo s stilizacijo slike, za kar je
bilo potrebno dodelati likovne elemente, kot
so simetrija, proporci in ritem. Pogledali smo
v likovni svet secesije in abstrakcije, obdelali
smo način izdelave kolaža ter v slike vkomponirali črke, besede, skratka tekst kot likovni
element. V mesecu juniju smo tečaj posvetili
slikanju na steklo. Nadaljevali smo s spoznavanjem osnovnih proporcev in anatomije
človeške figure (otroške, ženske, moške) ter
upodabljanjem modela v živo.
Prvo razstavo v letošnjem letu smo postavile v razstavnem prostoru ‚‘Alberto Delbianco‘‘ v pobratenem Staranzanu. Otvoritev
razstave 5. marca je potekala v stilu pravega
sodelovanja pobratenih krajev. Sodelovalo
nas je 21 slikark s 37 slikami. V slike so bile
ujete tri tematike. Prva je obsegala motive
iz Renč z okolico. Drugi del je obsegal motive iz naravnega parka – ‚‘isola della cona
‚‘ v Staranzanu in izliva Soče v morje. Tretja
tema pa je bila posvečena 8. marcu, zato je
zajemala upodobitev cvetja. Razstavo smo
poimenovali po barvah, ujetih v slike, zato –
MODRO-ZELENO-ROZA. Ta otvoritev je bila
del programa, ki so ga pripravili ob 150 letnici združene Italije.

Lepo okrašena drevesca in prižgane
lučke v zimskih nočeh naznanjajo, da je
nastopil čisto poseben praznični čas. Čas
božično-novoletnega pričakovanja, ki
nas spomni in opomni, da smo dopolnili
še eno leto. Dnevi iztekajočega se leta so
namenjeni druženju in veselju. Ponosni
smo na vse, kar smo naredili lepega,
dobrega, plemenitega. Praznični dnevi
so lepa priložnost, da svojim najbližjim,
prijateljem, znancem in sodelavcem
s stiskom rok izrečemo hvaležnost za
njihov prispevek k našemu uspehu, jim
zaželimo zdravje in izpolnitev njihovih
skritih želja.
Vsem občanom in občankam, posebej
bolnim, starejšim in otrokom, srečno,
mirno in zdravja polno leto 2012
Karmen Furlan

Sledilo je povabilo Mercator centra iz Nove
Gorice, tako smo 29. marca v njihovem razstavnem prostoru postavile našo drugo razstavo. Sodelovalo nas je 22 slikark, vsaka je
prispevala po eno sliko. Po besedah napisanih v knjigi vtisov je bilo obiskovalcev veliko,
prav tako veliko pa je bilo tudi njihovo navdušenje nad kvaliteto naših del.
Burbonke – vrtnice, ki krasijo vrt na Kostanjevici za samostanom, so nas v maju mesecu
ponovno zvabile v svoje loge. Seveda smo
se temu izzivu odzvale na povabilo društva
ljubiteljev vrtnic in vodstva HIT-a, ki praznik
vrtnic (vsako leto v maju) tudi organizira.
Vzporedno z našim ekstemporom smo v samostanskih prostorih postavile tudi razstavo
slik na temo ‚‘vrtnice Burbonke‘‘.
Za nas posebno doživetje je bil ekstempore v
okolici varstvenega delovnega centra v Stari
Gori. Po dogovoru z vodstvom VDC-ja so se
nam pridružili tudi varovanci VDC-ja in tako
smo preživeli popoldne ob skupnem ustvarjanju. Občutiti je bilo, da smo eden drugemu
pričarali nekaj posebno prijetnih trenutkov.
Nastale slike pa bodo razstavljene v prostorih
VDC-ja v letu 2012, ko bodo tam imeli dan
odprtih vrat.
Letošnje Mohorjevo pa je bilo popestreno s
samostojno razstavo naše kolegice Marice
Kobal. Poleg dobrih slik in skulptur je Marica
pripravila tudi čudovit program ob otvoritvi, v
katerega je s svojo spretnostjo vkomponirala
z glasbenimi prispevki vseh svojih 14 vnukov. Čestitamo Marica.
Likovno društvo ENDAS s sedežem v Tržiču
(Italija) je 28. avgusta. organiziralo ekstempore v Staranzanu. Ta dogodek je sovpadal s
praznikom, ki ga vsako leto ob tem času organizirajo v Staranzanu – "Festa delle Raze".
Otvoritev razstave teh slik je bila 1. oktobra.
Med tremi nagrajenimi slikami na tej razstavi
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je bila tudi slika naše slikarke Alenke Gregorič. Čestitke Alenki.
Jesen je bila za nas posebej pestra in polna
presenečenj. Ideja, ki jo je že od pomladi "pajcal" Franko Arčon – da bi se stare betonske
cisterne za vino na Rabatovcu uredile-pobarvale in porisale z raznimi motivi, je dozorela
tudi v naši skupini. Frankovi ideji smo pridale
nekaj svojih idej in dela. Na vsako cisterno
smo vtisnile delček Simona Gregorčiča, ne
samo s slikami – tudi z verzi iz njegovih pesmi. Na predvečer pohoda po Gregorčičevi
poti pa je bila v prostorih bivše gostilne otvoritev razstave slik, ki so nastale na ekstemporu v letu 2010 ob otvoritvi Gregorčičeve poti
Gradišče – Renče. Oktobrske sončne dneve
smo popestrile z ustvarjanjem v akvarelni
tehniki. Medse smo povabile Marjana Miklavca, znanega akvarelista iz Sežane. Nastale akvarele bomo razstavile v naslednjem
letu.
Ob vsem tem pa nismo pozabile na strešnike, stare in nove, ter jih malo za dušo, nekaj
pa tudi za potrebe krajevne skupnosti in
osnovne šole porisale z motivi našega kraja. V okviru projekta COMENUS (izmenjava
otrok v okviru držav Evropske unije) je bilo
letos v Renčah precej dijakov in pedagogov
iz Bolgarije, Španije, Velike Britanije, Francije
in Švedske. V spomin na ta dogodek so jim
bili podarjeni naši poslikani strešniki.
Leta še ni konec in sedaj, v času praznikov, je
na ogled postavljena razstava na temo Božiča, zime, sožitja in družine.
Ponosne smo na to, kar smo čez leto ustvarile, v glavah pa že kujemo nove načrte in
porajajo se nam nove ideje.
Vesel božič in vse lepo v prihajajočem letu
2012 NAJ BO V BARVAH –
Vaše slikarke iz Renč in okolice
Za skupino Hema Jakin

iz krajevnih skupnosti
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MOBILNI V ZRELIH LETIH
Zadnje predavanje v tem letu se je
navezovalo na mobilnost v zrelih
letih. V društvu upokojencev Bukovica-Volčja Draga smo kar pozorno
prisluhnili temi, saj se prebivalstvo
krepko stara, prometne razmere pa
so ponekod kaotične.
Imeti vozniško dovoljenje in voziti motorno
vozilo je dobrina, ki je povezana z odgovornostmi in dolžnostmi.
V današnjem hitrem tempu življenja se stvari
hitro spreminjajo, tako zakoni in predpisi.
Ena izmed odgovornosti je, da sedemo za
volan le takrat, kadar smo sposobni za vožnjo!

Ne smemo biti pod vplivom alkohola, zaspani, utrujeni in bolni. Naše telesno in duševno
zdravje mora biti takšno, da lahko zanesljivo
uporabljamo motorno vozilo.
V goste smo povabili dva odlična strokovnjaka, ki do podrobnosti poznata pravila cestnega prometa; to sta Radovan Rusjan iz
avtošole MARUS, in Drago Ozebek iz policijske postaje Nova Gorica. Odgovarjala sta
na različna vprašanja in podala vse podatke

o novem cestnem zakonu, saj je bila večina
občinstva moškega spola.
Za prijetno in koristno druženje so poskrbeli
tudi člani našega društva upokojencev z razstavo oblikovanja lesa in rezbarstva, saj jim
les pomeni veliko ljubezen in izziv. Razstavili
so svoja dela in s tem odlično zaključili srečanje.
Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

RENŠKI UPOKOJENCI NA IZLETU IN
MARTINOVANJU NA ŠTAJERSKEM

Društvo upokojencev Renče je 12. na Lentu ob reki Dravi. Pot smo nadaljevali slikovite cerkve na Sveti trojici. Ker se je dan
novembra pripravilo izlet po Slo- v Lenart in Benedikt, kjer smo si “postregli” nagibal večeru smo se odpravili v Zgornje
z izvirsko, zdravilno vodo z veliko vsebnostjo Ivanjce, na kmečki turizem, kjer smo se privenskih Goricah.
Popotovanje smo začeli z ogledom kulturno-zgodovinskih predelov Maribora, kjer je
največ pozornosti vzbudila štiristoletna trta

železa. V Jurskem dolu, kraju, kjer je bil ustreljen Ivan Kramberger, smo si ogledali kmetijo,
kjer predelujejo buče v olje, namaze, sladice
in druge jedi. Sledil je ogled znamenite in

družili veselemu razpoloženju ob praznovanju martinovega. Prisostvovali smo tudi krstu
mošta, ki je postal vino, in se zavrteli ob zvokih domačega ansambla.
Boris Arčon
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MIKLAVŽEVANJE NA VOGRSKEM
Zimski čas je po prastarem pojmovanju obdobje, ko se na Zemljo vračajo
duhovi prednikov. To je tudi čas, ko
nas obišče prvi izmed treh dobrotnikov, sveti Nikolaj – nam bolj znan kot
Miklavž. On pa ne pride sam. Ker je
Cerkev poskušala prastare šege čimbolj prilagoditi svojim nazorom, je
Miklavž dobil spremljevalce.
Hudički, peklenščki, parkeljni, vragi,… Kosmati,
rogati in strašni na pogled so postali izvrševalci
kazni nad porednimi otroki. Rožljajo z verigami
in rogovilijo naokrog, da jih Miklavž le stežka
kroti. Poleg njih pa ga spremljajo tudi angelčki,
odeti v bela oblačila.
Pričakovanje Miklavževega prihoda je vedno
vzpodbujalo otroško domišljijo. V dneh pred
Miklavževim rdečo zarjo razlagajo s tem, da
Miklavž peče piškote za pridne otroke. Otroci
kakšen teden pred njegovim prihodom pišejo
pisma želja, ki jih položijo na okensko polico.
Miklavž pisma prebere in odloči, ali so bili dovolj pridni, da želeno tudi dobijo.

MIKLAVŽEV VEČER
Nedeljski večer. Smrečica, okrašena z lučkami, ki rahlo utripajo in nežno osvetljujejo našo
novo, prelepo dvorano na Vogrskem. Tak je bil
prizor, ki smo ga zagledali v nedeljo, 4. decembra 2011. V velikem številu smo se zbrali
v obnovljeni šoli in skupaj priklicali sv.Miklavža.
Učenci Godbeniške šole Vogrsko in osnovnošolci Podružnične šole Vogrsko so na preprost, otroško razposajen način sooblikovali
Miklavžev večer. Nekaj lepih besed o tem dobrotniku je povedala Špela Saksida, ki je povezovala program. Prijetno razpoloženi smo
se predali glasbi, ki je zazvenela izpod drobnih
prstkov naših malih godbenikov. Njihove de-

Tudi vogrinski otroci so letos pisali pisma Miklavžu. Ob pisanju in risanju skritih želja niso
pozabili na lepo besedo, prijazen pozdrav in
povabilo na druženje. Zato smo se v nedeljo
popoldan, ko se dan že začenja prevešati v večer, zbrali v novi dvorani ob šoli in vrtcu na Vogrskem. Prijetno vzdušje sta narekovala glasba
in petje godbeniške šole ter nagajivo petje in
ples učencev podružnične šole.
Sprva sramežljivi, nato pa vse glasnejši klici dobrega moža, so v dvorano pokazali pot
čisto pravemu hudičku. Prišel je, da bi otroke
naučil…
»Šc, šc, kaj pa ti tu delaš? Mar ne veš, da tu ni
porednih otrok?«

In že je odrožljal proti vratom.
Miklavžev prihod so naznanili ljubki angelčki, ki
so mu ves čas obiska stali ob strani. Nagovoril
je otroke, starše in vse obiskovalce, k sebi je
povabil tudi vaškega duhovnika Cvetka Valiča in predsednico KS Vogrsko Katarino Valič. Nato pa je razdelil tisto najbolj pričakovano.
Nekateri smeje, drugi zadržano, vsak po svoje
so otroci prihajali k Miklavžu, mu stisnili roko v
pozdrav in odhiteli v varno zavetje staršev, da
bi pogledali, s čim jih je obdaril.
Seveda pa ni manjkala tudi šiba Miklavževka.
Parkeljc jih je delil, vsakemu svojo. Namenjena
pa je staršem, da jo uporabijo v primeru, če
otroci niso pridni.
Res je bilo lepo. Hvala staršem, starim staršem
in vsem prisotnim, da ste se odzvali povabilu
tn pripeljali otroke na Miklavževanje.
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Katarina Tischer Gregorič
Foto: Vojko Mikuž

klamacije o sv. Miklavžu so v marsikomu prebudile spomine na otroška leta in čarobnost
skritega obdarovanja. Mali osnovnošolci so
ob navihanih skladbicah zaplesali in nas razveselili s svojo prisrčnostjo. Nato smo malce
zatemnili luči in z močnim glasom priklicali dobrega moža. Sv. Miklavž je bil zares vesel, saj
je bilo zbranih veliko otrok. K besedi je povabil
tudi župnika Cvetka Valiča in predsednico
Krajevne skupnosti Vogrsko Katarino Valič.
Ta čaroben večer, preživet v družbi sv. Miklavža in njegovih angelčkov bo v srcih naših najmlajših ostal zapisan za vedno.
Valentina Saksida
Foto: Nuša Hvalica

V prihajajočem letu 2012 vsem
občankam in občanom, želim veliko
strpnosti, pozitivnega razmišljanja,
zdravlja, osebnega zadovoljstva tako v
družbenem kot zasebnem življenju.
Naj bo to leto, leto polno veselja, ljubezni
in spoštovanja slehernega izmed nas.
Vsem Vam vašim družinam in
najdražjim, želim vesele božične praznike,
srečno in uspešno prihajajoče
leto 2012.
Nedeljko Gregorič

iz krajevnih skupnosti
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Miklavževanje v Renčah
Sv. Nikolaj - Miklavž je bil škof v Mali
Aziji. Legende pripovedujejo o njegovi darežljivosti. Je eden najbolj priljubljenih svetnikov, posebno pri otrocih.
Obišče in obdari nas vsako leto okrog
6. decembra, ko goduje.

Moje misli ob dneh, ki lahko prinašajo
čarobnost
Ko staremu letu že maham v slovo in
podajam roko novemu, imam čudovito
priložnost, da se vprašam, ali sem bil
dovolj dober, prijazen, spoštljiv, razumevajoč, potrpežljiv…
In če nisem bil dovolj, mi je dana priložnost z vsakim novim dnem.
Alenka Gregorič

V nedeljo, 4. decembra popoldne smo se zbrali
v župnijski cerkvi. V veselem pričakovanju sv.
Miklavža smo se ozirali proti vhodnim vratom.
Otroci so ga glasno klicali. Ko so se odprla vrata
in so zagledali zaželenega gosta, so zaploskali

od veselja. Bil je prijazen, a tudi malo radoveden, saj je otroke povprašal, če kaj molijo, če
ubogajo, če so pridni. Otroci so kajpak odgovarjali pritrdilno. Nekateri so mu izročili risbice, drugi prebrali pisma, spet drugi so mu zaigrali na
instrumente; vsi skupaj pa zapeli ob spremljavi
kitare. Sv. Miklavž je bil res navdušen nad pridnimi otroki in ni skoparil s pohvalami. Ob izročanju
daril je z vsakim še malo pokramljal. Ob slovesu
je obljubil, da se naslednje leto spet vrne.

Hudič tokrat ni imel dela, saj ni bilo porednih
otrok, zato se je žalostno umaknil.
Nagrada za ves trud so bile žareče oči in nasmejani obrazi otrok, ki so se Miklavževega obiska udeležili.
Hvala župniku Slavku Hrastu, članom župnijskega pastoralnega sveta ter sv. Miklavžu in hudiču za njun obisk.
Marica Kobal
Foto: MB

PRAZNIČNA TRŽNICA V
RENČAH

Med številnimi prireditvami v veselem decembru je krajevna skupnost Renče na renškem trgu v soboto, 10. decembra pripravila
praznično tržnico, na kateri so svoje izdelke
predstavili in prodajali domači pridelovalci in

društva. Manjkala ni tudi suha roba, nekaj se
je našlo tudi za žejo in okrepčilo. Zadišalo je
po prazničnem vzdušju, krajani pa so se kar
lepo odzvali povabilu.
Boris Arčon
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE
NOB KO Bukovica Volčja Draga

Nastop mešanega pevskega zbora KLASJE

Jožko Gregorič

V soboto, 10. decembra smo imeli letno srečanje člani ZB za vrednote
NOB v Kulturnem domu v Bukovici. Pregledali smo delo v letu 2011 in
sodelovanje z ostalimi KO in se seznanili z največjim problemom, upadanjem članstva zaradi umrljivosti.
Naprosili smo člane za pomoč pri včlanjevanju mlajših v organizacijo. Tudi vnaprej
moramo ohraniti pohode na Sv. Ot ob 27.
aprilu in 19. septembru. Posebna zahvala
velja učencem in učiteljem podružnične šole
v Bukovici in seveda ravnatelju za sodelovanje pri proslavah. Zahvala vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizacijah prireditev.
Prisotne na srečanju je pozdravil in čestital
ob novem letu podpredsednik območnega
združenja ZB za vrednote NOB Rino Velikonja. Ob koncu uradnega dela smo prižgali
lučke na smreki pred dvorano. Ob tej priliki
nas je pozdravil predsednik sveta KS Viljem
Žižmond. Program so popestrili godba na

pihala z Vogrskega in domači pevski zbor
Klasje. Nadaljevali smo z druženjem s krajani
iz KS Bukovica-Volčja Draga ob zakuski in ob
zvokih harmonike Vinka Arčona.
Čestitke za božične in novoletne praznike ter
srečno v letu 2012. Vsem članicam in članom Krajevne organizacije Združenja borcev
za vrednote NOB, njihovim družinskim članom, kakor vsem ljudem dobre volje, strpnosti in sožitja.
ZB za vrednote NOB, KO Bukovica-Volčja Draga
predsednica Karmen Furlan
Foto: Bogo Rusjan

Za praznike prižgimo luči, da opazili
bomo lepe stvari. Naj nam novo leto
prinese SREČE, saj v njej najdemo vse kar
potrebujemo. Skupaj bomo še ustvarjali
mnogo dobrih stvari. V dobrih stvareh je
tudi sreča. Zato spoštovane občanke in
občani – Srečno 2012.

Marjan Rutar
Dolgoletni član Jožko Gregorič je ob 80. letnici dobil priznanje
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Prižiganje lučk na Božično-Novoletni smreki so poleg krajanov
počastili še Pihalni orkester Vogrsko in MPZ KLASJE Bukovica

Predsednica ZB za vrednote NOB Karmen Furlan je podala
letno poročilo o delovanju organizacije.

iz krajevnih skupnosti
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PIHALNI
NA VOGRSKEM SO
ZAGORELE PRAZNIČNE LUČI ORKESTER

VOGRSKO
USPEŠEN
NA REVIJI
PIHALNIH
ORKESTROV
2011 V
DESKLAH

Čaroben mesec december, z najdaljšimi nočmi, si verjetno že odkar obstaja človek popestrimo z umetno lučjo. Navada nam je prišla v kri, tako da že komaj čakamo na številne
pisane lučke, ki nas bodo cel mesec spremljale na vsakem koraku, seveda ne brez kulturno-zabavnih prireditev, prijetnih vonjev po
dobrotah vsake sorte in toplih napitkov.
Praznično vzdušje se je na Vogrskem kot
vsako leto simbolično začelo z Miklavževim
koncertom v prenovljeni osnovni šoli, nadaljevalo pa 10. decembra s tradicionalnim
prižigom lučk na običajnem mestu. Zbrali
smo se v lepem številu, prisluhnili domačima
protagonistoma, Moškemu pevskemu zboru
Lijak 1883 Vogrsko in Pihalnemu orkestru
Vogrsko. Predsednica krajevne skupnosti je
pred prižigom lučk vse prisotne nagovorila k
vsemu dobremu in prijetnemu. Večer smo
zaključili z druženjem ob dobri domači hrani
in pijači.

V nedeljo, 20. novembra je v kulturnem domu v Desklah potekala
vsakoletna Revija pihalnih in Big
Band orkestrov Severne Primorske, ki jo organizira Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Nova Gorica.

Urška Gregorič, mag., predsednica KTD Vogrsko
Foto: Žan Bric

PRIJETNO DRUŽENJE OB
IZDELOVANJU ADVENTNIH
VENČKOV

Vsako leto nas v praznični decembrski čas
vpelje prva adventna nedelja, ko v večini naših domov mize okrasimo s prvimi prazničnimi aranžmaji - adventnimi venčki. Letos so
nas k izdelovanju slednjih povabili mladi godbeniki Pihalnega orkestra Vogrsko ter učenci
godbeniške šole Vogrsko. V prijetnem ambientu vrtnarije Lija so se zadnjo novembrsko
soboto poleg staršev in otrok zbrali številni
obiskovalci in mimoidoči, ki so se lahko preizkusili v izdelovanju adventnih venčkov.
Kulturno turistično društvo Vogrsko in vrtnarija Lija sta obiskovalcem priskrbela osnovne
materiale za izdelavo, vsak ustvarjalec pa je
s seboj lahko prinesel različne dodatke, ki

so njegov izdelek naredili unikatnega. V veliko pomoč pri izdelovanju je bila cvetličarka
Kristina Beltram, izpod rok katere že cel
december nastajajo različni praznični aranžmaji, male zimske vasice iz lubja ter zanimivo
okrašene novoletne smrečice. Obiskovalci so
se med ustvarjanjem posladkali s prazničnim
pecivom in hrustljavimi ocvirki, vsi pa so se
strinjali, da je ideja o skupnem izdelovanju
venčkov odlična. Tako se lahko številni pohvalijo, da je njihov letošnji adventni venček
plod njihove domišljije in lastnih spretnih rok.
Nataša Podgornik
Foto: Valentina Gregorič Saksida

Na reviji se je poleg Goriškega pihalnega orkestra in Prvačke pleh muzike predstavil tudi
domači Pihalni orkester Vogrsko. Orkester se revije redno udeležuje, saj je to odlična priložnost, da se po poletnem premoru
predstavi z novim programom širši javnosti,
glasbenim kolegom, predvsem pa strokovnemu poznavalcu. Tudi letos je bil to priznani
dirigent Miro Saje, ki je ob koncu revije podal svojo strokovno oceno. Pihalni orkester
Vogrsko se je na reviji premierno predstavil
z dvema novima skladbama, King Cotton
in Incantations, ter s tekmovalno skladbo A
Klezmer Karnival, s katero se je aprila pomeril
na mednarodnem tekmovanju v Splitu.
Za orkester je bil nastop na reviji zagotovo
pomembna prelomnica, saj je na njej prvič
zaigralo kar 15 novih članov, mlajših od 15
let. Ti so glasbeno dozoreli skozi proces izobraževanja v Godbeniški šoli Vogrsko in v
šolskem orkestru. Vsi člani orkestra so se dobro izkazali, kar je poudaril Miro Saje. Dejal je
še, da je orkester v primerjavi z lanskim letom
igral z večjo sigurnostjo, da je čutiti dobro
energijo in naj orkester nadaljuje s takšnim
delom, saj je zagotovo na pravi poti.
Vseh napotkov dirigenta Sajeta se člani orkestra dosledno držijo, kar bo zagotovo slišati
že 26. decembra na božično-novoletnem koncertu v Bukovici. To bo hkrati
tudi napoved vstopa v jubilejno leto, v katerem bo orkester praznoval 80-letnico neprekinjenega delovanja.
Pripravila: Klara Šuligoj
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BALINARJI SKLENILI LETOŠNJO SEZONO

Z organizacijo XXII. Mednarodnega turnirja, posvečenega spominu
lani preminulega dolgoletnega člana kluba, Jožeta Krpana, se je končala letošnja balinarska sezona.
V soboto, 3. decembra je bil na renškem
kotalkališču izpeljan XXII. Mednarodni turnir
članskih selekcij. Na celodnevnem tekmovanju je sodelovalo 12 ekip iz Italije – pobrateni
Staranzano, Štandrež in Nabrežina, iz Hrvaške – Funtana in Murine, in Slovenije – Šiška
iz Ljubljane in ekipe sosednjih občin. Predsednik kluba Davorin Arčon je v svojem
nagovoru pred začetkom tekmovanja nastopajoče seznanil, da je letošnje tekmovanje
posvečeno spominu na lani preminulega
Jožeta Krpana. Z zadovoljstvom je pozdravil
prisotnega Jožetovega sina Milivoja, ženo
in dva vnuka ter podžupana Radovana
Rusjana. Podžupan je tekmovalcem zaželel
veliko dobrega počutja in športnih užitkov.
Nato je predsednik prisotne seznanil, da je
pred dnevi preminil predsednik BZS Jože
Rebec. Prisotni so njun spomin počastili z
minuto molka, na Krpanov grob pa so ponesli spominski šopek.
Tekmovanje je potekalo v športnem vzdušju.
Ekipe so si bile med seboj precej izenačene,

odstopala je le ekipa Šiške, ki je postala tudi
zmagovalec turnirja. Nekoliko pod pričakovanji je nastopila domača ekipa, ki ni uspela
ponoviti uspehov iz minulih let.
Vrstni red najboljših je bil naslednji:
1. mesto: BŠD ŠIŠKA
2. mesto: BK OREHOVLJE
3. mesto: BK E. ŽELEZNIČAR
4. mesto: BK DESKLE
Te ekipe so prejele tudi spominske pokale »in
memoriam Jožeta Krpana«.
Na zaključni slovesnosti so se tekmovalcem
pridružili predsednik KS Renče Borut Zorn
in predstavniki pobratene občine Staranzano, med njimi tudi
Jožetov veliki prijatelj
Benito Peres, ter
tako izrazili spoštovanje
preminulemu Jožetu
Krpanu, ki je bil tudi častni občan Staranzana.
Peres je v znak spoštovanja družini Krpan izročil spominsko obeležje,
kot zahvalo za vsa dejanja pokojnega Jožeta
Krpana.
Na zaključku srečanja
se je predsednik kluba
zahvalil tekmovalcem
za udeležbo in jih pova-
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Ta svet je lep, če lahko nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš.
Ta svet je lep, če stisneš roko komu, ki ga
kaj boli.
Ta svet je lep, če si človek do ljudi.
Vsem voščim lepe praznike, v Novem letu
2012 pa veliko zdravja, sreče in uspehov.

Viktor Trojer

bil na turnir prihodnje leto ter vsem zaželel
prijetne in vesele praznike ob iztekajočem se
letu, balinarjem pa mirno roko v letu 2012.
Davorin Arčon
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MARKO KOVAČ - DRŽAVNI PRVAK V
DVIGOVANJU UTEŽI
V Renčah, v Renškem Podkraju že
nekaj let živi s svojo družino 25-letni Marko Kovač. To je tisti deček,
ki je doživel veliko nesrečo pred
desetletjem, ko mu je v rokah eksplodirala petarda. In takrat je zgubil dva prsta leve roke in velik del
dlani, tako, da je danes Marko 36
odstotni invalid na levi roki.

Po nesreči je Marko doživljal hude trenutke
depresije in žalosti, dneve in noči je preživljal
ob računalniku (ki se je včasih skril tudi v mamino pečico), preveč je jedel, se redil, skratka
bili so resnično hudi časi. Toda kot ponavadi
rečemo, »pobral« se je in začel se je ukvarjati
s športom: najprej z atletiko, nogometom in
pristal je v fitnesu »Pri Rezki« na Ajševici.
Od tod se je selil v Novo Gorico v Perlo, pa
na Stadion in sedaj trenira dvigovanje uteži

v Gorici, v Italiji pri trenerju Luki Filipiču.
Prvi uspehi segajo že v
leto 2008, ko je postal
juniorski prvak ( do 23
let) države in ima tudi
državni rekord v potisku s prsi. Da se malo
naučimo: v dvigovanju
uteži je več disciplin in
sicer hitri dvig, počep
in potisk s prsi. In prav
potisk s prsi je Markotova disciplina, ki jo
zelo uspešno trenira.
Zadnji večji uspeh je z državnega prvenstva
27. novembra v potisku -RAU v Žalcu, ko je
dvignil 200 kilogramov in postal državni prvak in postavil državni rekord.
Tekmovalci v dvigovanju uteži so kategorizi-

rani po teži in Marko je v svoji kategoriji absolutni prvak, seveda v potegu s prsi, ker je
to tehnično zanj najugodnejše, ker sicer ne bi
mogel tekmovati.
Ko Markota poslušate po telefonu, bi mu najraje poklonili še malo energije, toda, ko ga
ugledate in ko poslušate o njegovih športnih
uspehih, vam je neverjetno lepo, ker se postava in karakter ujameta v uspehu, prijaznosti in skromnosti.
Marko je silak po postavi in SILAK po naraviukrotil je vse neprijetnosti in nadloge, ki so ga
doletele. Postal je pravi športnik in na dobri
poti je, da postane dober ekonomist, saj je
tudi prizadeven študent.
Katjuša Žigon

OBISKALI SO NAS PRIJATELJI
ŠKULJAČI Z GORENJSKE
V nedeljo 4. decembra so se povabilu društva
Škulja sekcije Goletrjev odzvali naši prijatelji z
Gorenjske. Obisk je bil delovnega in družabnega namena, saj že drugo leto zapored skupno organiziramo tekme za Pokal Slovenije v
škuljanju z gumi ploščki, s pravilno slovensko
besedo prstomet.
Poenotili smo nekatera pravila in določili termine tekmovanj. Tako kot prejšnjo sezono bodo
na razporedu štiri tekmovanja, dve na Primorskem in dve na Gorenjskem. Začnemo pa na
Kotalkališču v Renčah v SOBOTO , 7. januarja
2012 ob 10 uri. Skupnega mnenja smo bili,
da moramo igranje škulji oz. prstometa razširiti
tudi v druge regije naše Slovenije.
Delovni del sestanka smo popestrili tudi z
družabnim delom. Skupaj smo se odpravili
po Krasu oz. po vrhovih do koče na Trstelju in
našim gostom pokazali del naše pokrajine in
zgodovine, čeprav z vremenom nismo imeli
sreče.

Sestanka smo se udeležili: predsednik društva Škulja Jožko Hvalica, Klavdij Turel in
Radovan Rusjan kot predstavnika sekcije

Goletrjev ter predsednik športnega društva
Balinci Igor Dornik in Tomaž. Seveda so
nas spremljale tudi naše boljše polovice.

Radovan Rusjan
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  december 2011
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Nagradna križanka »POSEBNA PRAZNIKA«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 25. JANUARJA 2012 na naslov: OBČINA
RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  december 2011
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Irena Zgonik in Vesna Špacapan
Foto: Irena Zgonik

Opravičilo:

JUBILANTI V KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA
Pri zbiranju podatkov o jubilantih (krajani/ke, ki v tekočem letu
dopolnijo 80 in 90 let) se je letos v naše delo prikradla nepazljivost – zgodilo se nam je, da smo pri zbiranju podatkov nekoga
spregledali.
Letos namreč praznuje osemdeseti življenjski jubilej tudi LIDIJA
MOZETIČ, Bukovica 80.
LIDIJI čestitamo v imenu vseh krajanov in voščimo predvsem
zdravja in dobrega počutja ter vseh ostalih dobrin, ki jih ljudje
potrebujemo in želimo drug drugemu.
Lidiji se obenem za našo povsem nenamerno nepazljivost pri
zbiranju podatkov iskreno opravičujemo.
Svet KS Bukovica-Volčja Draga

VABILO NA
ŠKULJADO
ZA POKAL
SLOVENIJE,

ki bo 7. januarja 2012 ob 9.30 uri na kotalkališču v Renčah. Tekmovanje bo ekipno s
po tremi tekmovalci.
Prijave na telefon: 051 647 001 Radovan
Rusjan ali na dan tekmovanja do 9.30 ure.

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

Nagradni kupon za križanko
»POSEBNA PRAZNIKA«

geslo:

dodatka za porezavo

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

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

60 EUR

Pri večkratnih zaporednih objavah velja popust:

ime in priimek:

3 zaporedne objave
4 do 7 zaporednih objav
8 do 11 zaporednih objav
12 zaporednih objav		

popusta
popusta
popusta
popusta

naslov:

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.

telefon:

5%
8%
10%
12%

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«

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke “Spoznavajmo Renče
II. del”
Izmed 10. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Marko Kofol, Bukovica 96,
5293 Volčja Draga
2. Bogdan Beltram, Renški Podkraj 27,
5292 Renče
3. Anica Pregelj, Bukovica 8,
5293 Volčja Draga
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Rešitev nagradne križanke
“Spoznavajmo Renče II. del” iz novembrske številke:
vodoravno: vsakdanjik, rotomatika, tvor, ramon, ej, tv, rino, zelenje, on, ota, up, ala, vskok, maar,
ekar, matt, cajnkar, re, ziem, kaid, rv, etolka, škulišče, menitovca, špacapani, azov, teo, etin, rob,
nato, cremona, kneža, rusjani, sir, onon, ma, ebel, seat, velika pot, rl, šlem, ilo, oo, če, imam, boemstvo, trg, efialt, udarna enota, šola, glagol. Gesla iz slik: ŠPINJOLIŠČE, TRG, ŠOLA Gesla
iz zaselkov: VRTEZOVEC, ŠKULIŠČE, MENITOVCA, ŠPACAPANI, RUSJANI, VELIKA POT.

S U D O K U
C

E

R

L

I

G

J

O
J

E
R

J

L
R

G

O

I

E
J

O
G

J
E

N

I

G

L

C

J

N

Ključna beseda: GORENCLJI
Roland Tischer

Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO
Število izvodov je 1350 in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, Telefon: (05) 338 45 00
Uredništvo:
Vladimira Gal – glavna in odgovorna urednica, Boris Arčon, Alenka Gregorič, Nataša
Podgornik, Bogo Rusjan, Renata Tischer in
Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev:
Matjash Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
Datum izida glasila: 23. december 2011
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odreži in pošlji

V skupini Metulji, je bil petek 11. novembra
prav poseben dan. Že nekaj dni smo vedeli,
da nas bo obiskal Nikov nono Peter-mizar. Za
obisk v vrtcu se je moral že prej pripravit, saj
nam je izdelal sestavne dele mizice. Najprej
nam je predstavil poklic mizarja, pokazal različno orodje, ki ga potrebuje pri svojem delu. Potem pa so prav vsi otroci aktivno pomagali pri
izdelavi mizice. Pri tem so bili zelo navdušeni in
ponosni na svoje delo. Seveda smo mizico takoj preizkusili. Ker je lahka, jo bodo otroci sami
prenašali, kjer jo bomo potrebovali. Veseli smo
takih prijetnih in poučnih dejavnosti v skupini.
Hvala Petru za veselje, ki ga je pripravil skupini Metuljčkov s svojim trudom,
časom in materialom.

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

ni
ad
gr on
Na kup

MIZAR PETER NA
OBISKU V VRTCU
BUKOVICA
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iz krajevnih
občine skupnosti

Volčja Draga (Foto: Bogo Rusjan)

Renče (Foto: Andi Pelegrini)

Vogrsko (Foto: Žan Bric)

Vogrsko (Foto: Žan Bric)
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Bukovica (Foto: Bogo Rusjan)

Renče (Foto: Andi Pelegrini)

SILVE STROVO
V NAŠI OBČINI

je
Naslov za pošiljan ski
čin
prispevkov za ob sila
list: obcinsko.g si
o.
sk
gr
vo
enc
lo@re
s pripisom:
Za Občinski
list.

SKUPNO SILVESTROVANJE v naši občini, 31. decembra ob 20. uri.
V pravljično okrašeni kotalkarski dvorani v Renčah.

Želite v Novo leto zaplesati z dobro voljo, optimizmom in v prijetnem
druženju. Darujte si to priložnost!
Rezervacije so na voljo v pisarni AVTOŠOLE MARUS, Trg 21 v Renčah od 5. do 30. decembra 2011.

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