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beseda

ŽUPANOVA BESEDA
BESEDA
UREDNIŠTVA
Pa smo pri prvi številki Občinskega lista letošnjega leta. Kaj nam prinaša? Bolj s sliko
kot z besedo smo se pomudili ob decemberskih prazničnih dogodkih. Predstavljamo
vam bogat delovni utrip društev, klubov, šol

in drugih organizacij, ki ne poznajo prazničnega počitka, in prav je tako. Oko smo vrgli
tudi na zaledenelo Vipavo, tu pa so tudi vse
stalne rubrike s križanko vred. In kaj je najbolj
zaznamovalo prvi mesec letošnjega leta? Ko
smo že mislili na pomladanske dni, je udarilo kot strela z jasnega. Orkanska burja, nizke
temperature in ponekod tudi sneg. Vremenoslovci so nas “potolažili”, da pošiljke takega vremena pridejo nad nas približno enkrat
na desetletje. Še dobro, kajti kurjava kar leti
skozi dimnike, z njimi vred tudi cene vseh vrst
energentov. No, upajmo, da sta Pust in Matija
svoje delo opravila tako, kot jim je po koledarskih pregovorih zapovedano. Podobno
vremenu je bilo tudi politično dogajanje na
državni ravni. Levo – desni vrtiljak se je odvrtel in sedaj imamo, kar imamo. Zategovanje
pasu je bilo napovedano v obeh smereh, le
dolžine trajanja ni znal nihče natančneje napovedati. Očitno ne bo ravno kratkotrajno.
Kaj pa na občinski ravni? Naši izvoljeni predstavniki z županom na čelu se trudijo okrog
letošnjega proračuna. Mimo je že drugo branje in v marcu bomo videli pri čem smo, kako
se je tu pas zategnil. Župan je glede tega še
nekoliko zadržan, več pa nam bo povedal po
sprejemu proračuna. Če bo od Razdrtega
navdol oviran tudi finančni promet, bo občinska blagajna zagotovo siromašnejša.

Vsako novo leto prinaša veliko pričakovanj
in tudi novosti. Slovenija živi v pričakovanju
nastopa nove vlade in politike, ki jo bo ta izvajala. Ne glede na to pa se zavedamo, da s
tako javno porabo, kot smo jo imeli do sedaj,
v naši državi ne moremo več delovati. Državni proračun bo potrebno zmanjšati za približno 20 odstotkov in temu primerno uskladiti
prihodke in izdatke. Tudi občine bodo morale
temu slediti, skrajno varčevati in se prilagoditi
gospodarskim razmeram.

Na občini sedaj potekajo intenzivne aktivnosti pri pripravi letošnjega proračuna, kar pa je
zelo občutljivo in nehvaležno opravilo, saj še
ni opravljen poračun na državni ravni in tako
še niso znana vsa sredstva, ki naj bi jih dobili
iz evropskih skladov in državnega proračuna.
V januarju smo organizirali dva kroga usklajevanj občinskega proračuna z vsemi odbori in
komisijami, ki jih ima občinski svet. Na seji občinskega sveta 2. februarja pa smo predstavili proračun, ki je v največji možni meri usklajen z vsemi uporabniki proračunskih sredstev.
Poskrbeli smo, da so sredstva, predvsem za
javno porabo (športna, kulturna, turistična in
druga društva) ostala na nivoju lanske porabe. Podobno kot zadnja leta je tudi letos glavna skrb sestavljavcev proračuna posvečena
pridobivanju sredstev, ki prihajajo iz evropskih

Boris Arčon
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skladov. Tako med nosilne projekte spadajo
izgradnja veznega trakta med šolo in telovadnico z vsemi predvidenimi prostori na OŠ
Renče, druga faza prenove kulturne dvorane
v Bukovici in park Zorana Mušiča ob njej in
izgradnja oskrbovalnega centra na Volčji Dragi. V drugi polovici februarja so potekale in
še bodo predstavitve proračuna po krajevnih
skupnostih, tako da bomo vanj vnesli čim
več predlogov in mnenj krajanov in tako pripomogli k njegovi čim uspešnejši realizaciji.
Zelo uspešna in raznolika družbena dejavnost je dobila enega od epilogov na podelitvi
priznanj najboljšim športnikom Goriške, kjer
je najvišje priznanje prejela nosilka medalj s
svetovnega in evropskega prvenstva, kotalkarica KK Renče Lucija Mlinarič. Njej in tudi
vsem ostalim športnikom čestitam k doseženim rezultatom, kakor tudi za njihov velik prispevek k razvoju športa v naši občini.
V letošnjem letu bomo praznovali 35. letnico
pobratenja med KS Renče in občino Staranzano. Med več svečanostmi, ki bodo potekale med letom, pa moram omeniti pripravo
publikacije, ki jo bomo izdali ob tej priložnosti.
Že v januarju letos pa je potekalo srečanje
med krajani Renč in Staranzana kot uvod v
obeleževanje letošnje obletnice.
Župan: Aleš Bucik
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USPEHI MLADIH ŠPORTNIKOV IZ OBČINE
RENČE – VOGRSKO

Naj športnica 2011 – Lucija Mlinarič
Dolgoletna uspešna kotalkarica na
domačih in največjih mednarodnih
tekmovanjih. Pred leti je že bila
športnica Goriške, bila je izbrana za
osebnost Primorske, letos pa druga
športnica Primorske, kajti dosegla
je izjemne rezultate.

še do znatno večjega števila.
Dve srebrni medalji na SP v kotalkanju
v prostem programu in kombinaciji ter dve
zlati na EP v prostem programu in kombinaciji ter srebrna v obveznih likih, so dosežki, ki potrjujejo visoko kvaliteto in dobre obete
za nadaljevanje kariere.
Poleg naslova naj športnica, je Lucija prejela

zlato plaketo za zgoraj omenjene dosežke
v letu 2011.
Poleg Lucije pa so zlato plaketo prejeli še
Nika Arčon za peto mesto na svetovnem
prvenstvu, četrto na evropskem prvenstvu
ter eno prvo in dve drugi na državnem prvenstvu in Miran Fabjan iz kluba tajskega boksa iz Vogrskega za osvojitev naslova

Obenem smo lahko zelo ponosni, saj je ime
našega kraja, občine in države ponesla po
Evropi in po širnem svetu.
V ponedeljek 6. februarja je Športna zveza
Nova Gorica organizirala podelitev priznanj in
nagrad najboljšim športnikom Goriške za leto
2011. V tem izboru sodelujejo še Mestna
Občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči,
Občina Goriška Brda, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica in seveda
naša občina Renče-Vogrsko.
Na sami podelitvi so ugotovili, da je na goriškem območju zelo veliko mladih, pa tudi
manj mladih, ki se ukvarjajo z različnimi športi, saj so priznanja prejeli kar v enaindvajsetih
različnih športnih društvih oz. klubih. Temu
moramo prišteti še vse ostale športe, katerih
predstavniki niso bili nagrajeni in bomo prišli
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evropskega in državnega prvaka po pravilik
K1 rules – do 81 kg.
Zlato plaketo je prejela tudi Monika Arčon, ki je lani na svetovnih igrah Specialne
olimpijade v Atenah, osvojila dve bronasti
medalji v balinanju, posamezno in ekipno.
Seveda ne smemo pozabiti na tiste, ki jim v
lanskem letu ni šlo vse po načrtih in se prav
tako trudijo, se bodo pa lahko izkazali v letošnjem oz. prihodnjih letih, saj so naša bodočnost.
Našo mladino moramo še naprej podpirati
prav vsi, še posebej pa s strani Občinskega
sveta saj bomo s pravilno podporo gradili na
naši prihodnosti.
Vsem tekmovalcem, njihovim trenerjem in nenazadnje staršem iskrene
čestitke. Mladim športnikom pa, naj
bodo dosežena priznanja motivacija
in vzpodbuda za pridno delo še naprej.
Radovan Rusjan
Foto: Bogo Rusjan

ŠPORTNIK, ŠPORTNICA IN KLUB GORIŠKE ZA 2011
NAJ ŠPORTNICA 2011 - LUCIJA MLINARIČ
Trener Marko Pelicon
Dolgoletna uspešna športnica na domačih in največjih mednarodnih tekmovanjih, tudi že športnica Goriške in letos druga športnica Primorske, je tudi letos dosegla izjemne rezultate.
Srebrni medalji na SP v prostem programu in kombinaciji ter dve zlati na EP v prostem programu
in kombinaciji ter srebrna v obveznih likih, so dosežki, ki potrjujejo visoko kvaliteto in dobre obete
za nadaljevanje kariere.

ZLATA – plaketa
LUCIJA MLINARIČ, 1987

KOTALKARSKI KLUB RENČE
trener Marko Pelicon
Srebrna kolajna na SP – prosto in v kombinaiciji
1. m. EP prosto in kombinacija, 2. m. obvezni liki

NIKA ARČON, 1986

KUK NOVA GORICA
trener Samo Kokorovec
5. m SP kombinacija , 4. m EP kombinacija,
1. m. DP kombinacija in 2.m. prosto in obvezni liki
KLUB TAJSKEGA BOKSA VOGRSKO trener Dario Grilanc
Evropski in državni prvak po pravilih K1 rules - do 81 kg
ŠBK ŠAMPIONKA RENČE
trener Davorin Arčon
3. m. – balinanje –ekipno in posamezno - svetovne igre Specialne
olimpijade Atene 2011
SREBRNA plaketa
KOTALKARSKI KLUB RENČE
trener Marko Pelicon
1. m. na evropskem prvenstvu za mladinke –kombinacija in 4. m.
prosto
KUK NOVA GORICA
trener Samo Kokorovec
18. m SP obvezni liki, 7. m EP, 1. m DP obvezni liki
BRONASTA plaketa
KK RENČE
trener Marko Pelicon
3. m na EP kadeti - kombinacija, 4. m prosto, 1. m. evropski pokal.
Prosto
KLUB TAJSKEGA BOKSA VOGRSKO trener Dario Grilanc
Državni prvak po pravilih K1 rules – do 91 kg
Bronaste medalje
KOTALKARSKI KLUB RENČE
trener Marko Pelicon
1. DP prosto in kombinacija, 2. m obvezni liki in 1. m. pari – prosto,
4. m, EP kadeti- športni pari
KOTALKARSKI KLUB RENČE
trener Marko Pelicon
1. m. DP prosto, kombinacija in obvezni liki, 4. m. EP –športni pariprosto
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN
trener Jurij Arčon
RENČE
2. m. na DP – skoki na veliki prožni ponjavi
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN
trener Jurij Arčon
RENČE
2. m. na DP v akrobatiki
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN
trener Jurij Arčon
RENČE
Jan Ferjančič, David Peras, Jure Klinec, Jan Zavadlav, Anej
Špacapan, Miha Pregelj
1. m. na DP – v akrobatiki
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN
trener Jurij Arčon
RENČE
Jan Ferjančič, David Peras, Jure Klinec, Jan Zavadlav, Matic Pregelj,
Miha Pregelj
1. m. na DP – skoki na veliki prožni ponjavi
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN
trener Jurij Arčon
RENČE
Jan Ferjančič, Jure Klinec, Jan Zavadlav, Staš Černe
3. m. na DP – orodna gimnastika
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN
trener Jurij Arčon
RENČE
Ula Zorn, Nika Mrak, Meta Švegelj, Agnes Jurkič
2. m. na DP – skoki na veliki prožni ponjavi

MIRAN FABJAN, 1985
MONIKA ARČON, 1974

DANAJA ČERNE, 1992

TEJA ARČON, 1986

TANITA KAJA ČERNE, 1997

ANDREJ BAHUR, 1991

ANA TUREL, 1997

JAN KERŠEVAN, 1997

JAN FERJANČIČ, 1998

JURE KLINEC, 1997

Ekipa st. dečki

Ekipa st. dečki

Ekipa st. dečki

Ekipa st. deklice

ČESTITKE VSEM NAGRAJENCEM, ŠPORTNIKOM, TRENERJEM IN KLUBOM
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BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO

Pihalni orkester Vogrsko in Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko, zahvala predsedniku orkestra Milošu Gregoriču (F: Žan Bric)

Pihalni orkester Vogrsko je tudi letos priredil tradicionalni božično-novoletni koncert. Nastopil je na
praznični ponedeljek, 26. decembra 2011, v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici.
Tokrat se je prvič v domači občini
predstavil v okrepljeni zasedbi, saj
je na začetku šolskega leta v svoje
vrste sprejel 14 novih članov, ki se
igranja učijo v Godbeniški šoli Vogrsko.

Med odlomki pravljice je orkester v prvem
delu koncerta postregel z novim programom
– s skladbami udarnejših ritmov Celebration
and song in Green Hills Fantasy, nežnejšo
Ario za alt saksofon (s solistko Petro Jarc
na saksofonu) in koncertnim maršem King
Cotton Marsch. Potem pa so na oder dobesedno priplesali člani Moškega pevskega

zbora Lijak 1883 Vogrsko in pod vodstvom
nove zborovodkinje Barbare Šinigoj zapeli
nekaj pesmi.
Drugi del programa se je začel s skladbo
A Klezmer Karnival, s katero se je orkester
predstavil na tekmovanju v Splitu. Sledile so
božično-novoletne skladbe: Silvestrski poljub
(solista na krilovkah sta bila Jani Gregorič

Letošnji koncert je bil nekaj posebnega. Zatemnjena dvorana, lučke na odru, skrivnostni glas povezovalke … In glasba Pihalnega
orkestra Vogrsko. Koncert se je ob dnevu
samostojnosti in enotnosti začel z Zdravljico,
ki so jo v jazzovski izvedbi zaigrali saksofonisti. Po pozdravnem govoru župana Občine
Renče-Vogrsko Aleša Bucika so na oder
prišli člani pihalnega orkestra in koncert se je,
pod taktirko Tomaža Škamperleta, lahko
začel.
Začelo se je s pripovedovanjem pravljice
Svetlane Makarovič o miški, ki si skuje srečo.
Zborovodkinja Barbara Šinigoj (F: Bogo Rusjan)
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novega predsednika orkestra. Člani novega
odbora so Jure Fornazarič, Miloš Gregorič, Valentina Gregorič Saksida,
Klara Šuligoj, Otokar Žižmond, Rene
Furlan, Nataša Podgornik, Žiga Marvin in Jasna Živec. Nov predsednik je Jure
Fornazarič, ki je pogumno sprejel najtežjo
funkcijo in bo predstavljal orkester v naslednjih letih, podpredsednica pa Klara Šuligoj.
Odbor je že aktiven, člani dobro sodelujejo,

Vogrsko in Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko (F: Žan Bric)

in Martin Petrovčič), združeno s pevskim
zborom pa so zaigrali in zapeli Sveto noč. Po
skupnem nastopu orkestra in zbora se nam
je v dvorani pridružila povezovalka koncerta
Kristina Mihelj. Mikrofon je predala predsednici Kulturno-turističnega društva Vogrsko Urški Gregorič, ki je povedala nekaj
spodbudnih besed in misli, potem pa sta pristopila še Tina Saksida in Urban Šuligoj
– Tina je prebrala zahvalo predsedniku orkestra Milošu Gregoriču, ki je z začetkom
letošnjega leta svojo funkcijo predal novemu
predsedniku, in skupaj z Urbanom sta mu
predala skromno pozornost v zahvalo za vse,
kar je storil za orkester. Člani so mu hvaležni
za njegovo skrb, čas in trud, ki jih je nesebično namenjal orkestru!
Ker je bilo občinstvo navdušeno in je pridno
ploskalo, je orkester zaigral, kot se za božično-novoletni koncert spodobi, Radetzky march,
za konec pa še zabavno La Bonito. Člani
orkestra verjamejo, da so pomagali ustvariti
prijeten večer, in upajo, da so poslušalci odšli
domov s pozitivno mislijo in dobrim občutkom ter da jim bodo radi prisluhnili tudi v
prihodnje.

tudi korakanju, da starejši člani ponovijo, mlajši pa se naučijo osnovnih pravil korakanja.
Orkester ima glede na visoko udeležbo na
vajah in zagnanost članov perspektivno prihodnost. Trenutno se pihalni orkester lahko
pohvali z več kot 50 aktivnimi člani. S septembrom lani je v svoje vrste sprejel 14
mladih, še šolajočih se godbenikov, ki svoje
znanje nabirajo v okviru Godbeniške šole
Vogrsko, ki ima letos 33 učencev. Spoznavanje instrumentov za otroke, ki bi se želeli
vpisati, in predstavitev dela godbeniške šole
bo predvidoma v maju in juniju na osnovnih
šolah po občini.
Z novim letom pa je orkester doživel tudi
nekaj sprememb: imenoval je nov odbor in

za uspešno delovanje orkestra pa je potrebna dobra volja vseh članov orkestra.
Orkester bo, tako kot vsako leto, tudi letos
aktiven v času pusta – najprej se bo udeležil pustne povorke v Šempetru pri Gorici na
pustno soboto, 18. februarja, še isti dan bo
pustno rajanje nadaljeval z obiskovanjem Vogrinov (predvidoma proti Britofu, Jazbinam),
potem pa v nedeljo in torek po ostalih zaselkih.
Ob začetku leta se Pihalni orkester Vogrsko
zahvaljuje svojim sponzorjem, predvsem Občini Renče-Vogrsko, in zvestim poslušalcem
za doslej izkazano podporo in se obenem
priporoča tudi za naprej!
Jasna Živec

In kakšni so načrti Pihalnega orkestra
Vogrsko za nadaljnje delo?
Na prvem mestu je organizacija koncerta ob
80. obletnici delovanja orkestra, ki jo orkester
praznuje letos. Koncert bo predvidoma v nedeljo, 19. maja, priprave pa so že v polnem
teku – tako glede organizacije kot tudi glasbenega programa.
V začetku marca se bodo člani orkestra odpravili na tridnevne intenzivne vaje na Otlico,
kjer bodo vadili in pilili nove (in tudi kakšne
stare) skladbe, nekaj časa pa se bo posvetilo
Povezovalka večera – snežna kraljica Kristina Mihelj
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PETKOVI GLASBENI VEČERI V OBČINI
RENČE – VOGRSKO

Cilj glasbenega sodelovanja je občanom ter
prebivalcem okoliških občin ponuditi visoko
kvaliteten glasbeni program, s katerim bi popestrili dogajanje v Občini Renče – Vogrsko
in seveda z željo, da bi postali Petkovi glasbeni večeri tradicionalni.

Odličen začetek Petkovih glasbenih večerov

Petkove glasbene večere so 2. decembra
2011 otvorili člani Big Banda NOVA in gost,
svetovno priznan pevec Uroš Perič, ki je
postal znan po svojih odličnih interpretacijah
skladb iz zlate dobe bluesa, soula ter jazza,
posebno s skladbami legendarnega Raya
Charlesa. Perič je s svojimi nastopi razgrel
občinstvo že v številnih državah sveta in tako
je bilo tudi v Bukovici. Po uvodnem nagovoru
župana Aleša Bucika je led prebila obetavna mlada pevka Katarina Iskra, ki je tokrat
z Big Bandom NOVA prvič pela. Živčnost se
je razblinila tudi s pomočjo avtorskih aranžmajev mladega dirigenta Anžeta Vrabca,
dobitnika številnih zlatih plaket ter nagrad na
mednarodnih in državnih tekmovanjih. Big
Bandu NOVA se je pridružil v drugi polovici
leta 2004, v poletnih mesecih leta 2009 pa
je prevzel funkcijo dirigenta. S skladbo Nedeljsko kosilo na deželi je spisal čudovit uvod
za glavnega gosta večera, ki je občinstvo s
skladbami Moondance, Basin street blues, It
had to be you in drugimi popeljal v zapeljivi
svet štiridesetih let 20. stoletja – v svet soula
in gospel glasbe. Koncert je bil izjemen ter s
tem pravi začetek in odlična napoved za vse,
ki še pridejo.
Ajda Miška

Na Občini Renče – Vogrsko so že
dalj časa razmišljali, kako še popestriti kulturno dogajanje v občini,
da bi bilo primerno za občane vseh
starosti. Tako je vodstvo občine
konec lanskega leta k sodelovanju
povabilo Glasbeno društvo NOVA
iz Nove Gorice. Skupaj bosta v letu
2012 pripravila Petkove glasbene
večere. Vsak prvi petek v mesecu se
bodo v Kulturnem domu Bukovica
odvijali koncerti in sicer manjših
instrumentalnih zasedb in pevskih
zborov ter tudi godalnega in Big
Band orkestra ter na novo nastale
Mladinske filharmonije NOVA.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2012
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KONCERT PREŠERNE GLASBE OB
PRAZNOVANJU KULTURNEGA PRAZNIKA

Goriških brd. Ob koncu sta Čadež in Rusjanova
skupaj odpela skladbo Vivo per lei italijanskega
tenorista Anrea Bocellija, v kateri izpovedujeta
svojo ljubezen glasbi. Koncert se je zaključil s
skladbo Kako lep je ta svet (What a wonderful
world) in tako poslušalce spomnil, da moramo
kljub težavam, s katerimi se soočamo, na svet
gledati z optimizmom.

V petek, 3. februarja se je v Kulturnem domu Bukovica odvil koncert
v počastitev slovenskega kulturnega praznika.

sopranistko iz Renč, Mojco Rusjan. Svojo
glasbeno pot je začela v Glasbeni šoli v Novi
Gorici, kjer je obiskovala ure iz klavirja in orgel.
Po končanem izobraževanju se je odločila za
učenje solopetja in letos končuje četrti letnik.
Poleg omenjenih solistov so nastopile tudi članice Godalnega kvarteta NOVA, Anže
Vrabec na klavirju in Komorni zbor Grgar
pod vodstvom Andreja Filipiča.

In čeprav je to Prešernov dan, je bila letošnja
proslava posvečena drugemu velikemu slovenskemu pesniku – nedavno preminulemu
Tonetu Pavčku. S svojimi deli se je neizbrisano
vpletel v slovensko poezijo in slovensko kulturo
nasploh. Njegov pesniški tovariš Jesih Milan Po odigrani slovenski himni se je s Pavčkovo
se ga spominja kot človeka, ki je »s svojo silno Pesmijo o pesmi koncert začel. V prvem delu
vznesenostjo nad življe»Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu smo slišali Elgarjev Poznjem vselej znal odgnati si, da greš za soncem. Na svetu si, da drav ljubezni in Mozartov
čemer in malodušje«. sam si sonce in da s sveta odganjaš – Rondo alla turca v izvedbi
Svoj optimizem in prešer- sence.«
godalnega kvarteta. MojTone Pavček ca je samozavestno odnost je Pavček prenesel
tudi v svoje pesmi. Nekaj njegovih del je na pela Bizetovo Habanero in Arditijev Il bacio ter
koncertu interpretirala Damjana Srednik.
tako v vetrovno Bukovico prinesla malo vroče
mediteranske sape. Solista sta čudovito odpela
Program koncerta je bil nadvse pester tako za- tudi dve slovenski skladbi – Nezakonska mati
radi vsebine kot nastopajočih. Tenorista Vladi- in Ljubica. Z vsem zelo dobro poznano in priljumirja Čadeža gotovo ni treba posebno pred- bljeno skladbo O Sole mio pa je Vladimir Čadež
stavljati, saj v slovenskem glasbenem prostoru poslušalce še dodatno ogrel. V drugem delu so
že vrsto let zaseda posebno mesto. Tokrat je program oblikovali tudi pevci komornega zbonastopil s svojo učenko, mlado nadobudno ra z ljudskimi skladbami Tolminskega, Rezije in
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Kljub zelo slabemu vremenu je na koncert prišlo veliko ljudi, kar gotovo pomeni, da so občani željni kvalitetne glasbe in dobrih kulturnih
prireditev. Sodelovanje Občine Renče-Vogrsko
z Glasbenim društvom NOVA je tako, kot kaže,
na pravi poti, saj sta bila že dosedanja koncerta
Podokničarjev in Big Banda NOVA z gostom
Urošem Perićem množično obiskana in zato
si želimo, da bi bilo tako tudi v prihodnje.
Ajda Miška
Foto: Bogo Rusjan

iz krajevnih skupnosti
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PODOKNICA V BUKOVICI

Kulturni dom Bukovica vsak prvi
petek v mesecu zaživi v glasbenem večeru Glasbenega društva
Nova. Vsak je zgodba zase, vsak
neko novo doživetje, predvsem pa
priložnost, da se prepustimo glasbi, imamo lepo in da se prijetno
družimo.

Februarski petek sta naša občina in GD
Nova namenila praznovanju kulturnega
praznika. S koncertom prešerne glasbe in
s poezijo nedavno preminulega pesnika Toneta Pavčka smo izrazili spoštovanje kulturi
naroda, ki mu pripadamo. Ta večer sem z
veseljem pričakovala, saj je program obetal
veliko lepega in ne burja in ne mraz ga nista
zmogla pokvariti. Iz nič se zmeraj začenja ….
(T.P.)
Štiri mlada dekleta in njihova prva, druga
violina, viola in violončelo. In ko se zlijejo v
harmonijo znanje, delavnost, mladost, zagnanost in ljubezen do glasbe, ostaneš brez
besed, ker jih ne potrebuješ.
Vladimir Čadež, član Slovenskega okteta,
ki mu je bila glasba položena v zibelko in nas
s svojim tenorjem vedno znova očara.
Komorni zbor Grgar, ki združuje pevke in pevce iz širše Goriške in zamejstva sem doživela
kot poslastico zborovskega petja, ki prinaša
poslušalcu svežino in vedrino.
Anže Vrabec, naš Anže iz Volčje Drage,
glasbenik z veliko začetnico, dobitnik številnih nagrad, tokrat v vlogi pianista.
Mojca Rusjan, naša Mojca iz Renč, dekle,
ki je pred predsednikom države in državnim
zborom zapela himno, ne more skriti ljubezni
do glasbe. Prav ta ljubezen ji daje priložnost,
da s pomočjo učitelja Vladimirja Čadeža,
raste v odlično sopranistko, na katero smo
upravičeno ponosni.
Večer, ki me je znova nagovoril, da imamo
doma vse, samo naučiti se moramo videti
in poslušati.
In mogoče je tisti prosti sedež čakal prav
nate, ki si iz Renč, Bukovice, Volčje Drage,
Vogrskega. Z veseljem te pričakuje prvi petek v marcu.

Razigrani Podokničarji

Sama jih poznam že dolgo in njihovo ustvarjanje spremljam od
začetka – od prvih improviziranih
»koncertov« po vajah Komornega
orkestra NOVA in nekoliko manj
improviziranih podoknic (tudi pod
mojim oknom), do nastopov na
različnih obletnicah in porokah ter
njihovega nepozabnega nastopa na
šovu Slovenija ima talent leta 2010.
Takrat jih je spoznala tudi vsa Slovenija. In si jih nedvomno tudi zapomnila, kot si jih bodo zapomnili
vsi, ki so prišli v petek, 6. januarja
2012, v Bukovico, na njihov prvi samostojni koncert.

Plakati so vabili na koncert Kvazi godalnega
kvarteta Podokničarji v malo dvorano Kulturnega doma Zorana Mušiča, ki pa je bila že
po nekaj dneh razprodana in se je zato koncert preselil v veliko dvorano, ki je bila nekaj
minut pred začetkom prav tako razprodana.
Vsi gledalci smo vedeli, da je pred nami gotovo zabaven in dobre glasbe poln večer,
vendar mislim, da nihče ni pričakoval, da si
bo že med koncertom brisal solze – smeha,
da ne bo pomote. Vendar tudi Podokničarji
niso vedeli, kaj vse jim bo prinesel večer … Že
med tretjo skladbo je namreč violinistu počila
struna! Ampak, ker fantje obvladajo svoj posel je vse skupaj zgledalo odlično zaigrano,

Če si močno želiš,
se ti vse uresniči….
..pride s poljane drevo,
pride iz bajk dobra vila.
Če si želiš močno,
ti je usoda mila ( T.P.)

saj so naslednjo skladbo odigrali brez njega,
potem pa se jim je – z novo struno, seveda
– znova pridružil tudi violinist in koncert se je
nadaljeval. Čeprav so bile vse skladbe izve-

Ogrevanje pred nastopom

dene odlično in predvsem z veliko humornih
vložkov sta mi v spominu najbolj ostali dve
– Zadnji tango in Trzinka siđi dole. Violinist,
ki se je že pri prejšnjih skladbah izkazal kot
izvrsten pevec, je tokrat zablestel v pravi primorščini in vsak nov »gh« v besedi tango je
publiko spet nasmejal. Iz Smolarjeve Trzinke
pa so naredili pravo zgodbo o tem, kako so
zbežali iz Slovenije zaradi nasilnih bratov neke
Trzinke in se znašli v Južni Ameriki, pa potem
v ZDA in na Jamajki ter končno znova prispeli
domov. Trzinkam posameznih držav so peli in
igrali z vedno drugačnimi naglasi in melodijami in občinstvo je bilo navdušeno. Z glasnim
in vztrajnim ploskanjem so Podokničarje po
uradnem koncu koncerta na oder pripeljali
še kar šestkrat! Sledile so skladbe Can can (z
»mini« plesno koreografijo), Marina, Wonderful tonight in Ay chabella. Za Vonj po ženski so
fantje stopili z odra in »zašarmirali« po dvorani,
z zadnjo skladbo Dođi in predklonom s hrbti
obrnjenimi proti občinstvu pa v svojem najbolj
pristnem slogu zaključili čudovit večer.
Ajda Miška
Foto: Bogo Rusjan

Alenka Gregorič
Bučen aplavz zadovoljne publike, nagrada nastopajočim
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PRAZNOVANJE V BUKOVICI
»Kako malo je potrebno, da se nam v srcu prižge iskrica sreče in zadovoljstva. Ne potrebujemo vreče cekinov in zlatih palač, potrebujemo le
toplo besedo, prijazen nasmeh, ljubeznivi pogled, nežen otroških glas in
prijateljsko druženje.«

ustnice so se raztegnile v zadovoljni nasmeh,
naša srca so občutila toplino prijateljstva in
medsebojnega druženja.
Nato so se v dvorani odprla vrata! S svojim
prihodom sta nas razveselila tako Božiček
kot tudi Dedek Mraz. Vsak izmed njiju je nosil zvrhan kup daril, ki sta jih skupaj s svojimi
pomočniki razdelila med najmlajše. Za malo
večje obiskovalce so pridne roke vaških gospodinj iz Društva upokojencev pripravile veliko domačih dobrot, ob katerih smo se družili
in kramljali še dolgo v večer.
In ja, prav nestrpno že čakamo povabilo mešanega zbora Klasje na naslednje praznovanje. Gotovo pripravljajo kaj novega?
Mojca Krajnc
Foto: Bogo Rusjan

Božičku se je pridružil še Dedek mraz

Z zgornjo mislijo smo zaključili decembrsko
predpraznično praznovanje v dvorani Bukovica, na katerega nas je povabil mešani pevski
zbor Klasje, ki nas ni navdušil samo z odlično
organizacijo predprazničnega praznovanja,
temveč in predvsem z glasbenim repertoarjem, pripravljenim pod vodstvom Patricije
Nemec. Njihova nova elegantna oblačila so
se odlično skladala z odpetimi pesmimi.
Živahno odrsko dogajanje so dodatno
popestrili otroci osnovne šole Bukovica, ki so
nas s plesom in petjem tako tujih kot tudi slo-

venskih ljudskih pesmi popeljali nazaj v brezskrbne dni, ko smo vsi čakali prihod dobrih
mož. Vodili sta jih učiteljici Darja Bitežnik
in Nadja Bagon.

Plesni par Maruška Likar in Savo Nardin

Ozračje v dvorani sta s strastnim in žarečim argentinskim tangom močno ogrela še
Savo Nardin in Maruška Likar ter nas
navdušila nad umetnostjo tega veličastnega
plesa.
In večera še ni bilo konec… Luči so ugasnile
in vsi v dvorani smo zapeli v soju svečk. Naše

Nastop učencev POŠ Bukovica
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UMETNOST NAS DRUŽI

Razstavljena dela v hodniku ob dvorani

Obhod Dedka mraza in Božička po zaselkih

Mesec december je že ponavadi ve- očarala vsakega obiskovalca.
seli mesec, poln raznih dogodkov Ko se zazrete v fotografijo, naj vas ne zanese
vprašanje, kaj je hotel fotograf z njo povedati.
in srečanj.

Vprašanje je, kaj nam fotografija pove.
Ta razstava nam je dala možnost novega pogleda na fotografijo, predvsem pa je navdihujoča, saj nam pravi, da fotograf posnetke vidi
vsakokrat drugače.
Razstava likovnih del je nastala na pobudo
članov upravnega odbora društva upokojencev. V avli kulturnega doma v Bukovici so

Avtor Renata Tischer

Akademska slikarka Metka Krašovec pravi, da je dobra slika tista, ki je nisi zmožen več
ponoviti.
V imenu vseh razstavljavcev se vam zahvaljujem za vaš obisk!

Avtor Petar Đorđević

V društvu upokojencev iz Bukovice in Volčje
Drage smo ob bok božičnemu koncertu,
prihodu dveh dobrih mož Božička in dedka
Mraza, ki sta v dobri družbi s kočijo prevozila našo krajevno skupnost, priredili tudi
fotografsko in likovno razstavo naših članov
društva.
Mojstri digitalne fotografije Albinca Pisk,
Branko Čevdek in Anamarija Brankovič so predstavili svoja dela, ki so naravnost

Avtor: Nadja Širok

Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan
Avtor Anamarija Brankovič

razstavljali ljubiteljski likovniki člani društva,
in sicer: Petar Đorđević, Nadja Širok,
Renata Tischer, Dušan Mihelj, Anamarija Brankovič ter Gabrijela – Jelka
Štibilj.
Razstavljene slike nas samih povezuje skupna lastnost, to je želja po ustvarjanju. Avtorji
smo sorazmerno enako stari, dela pa se lotevamo precej mladostno v iskanju vedno novih izrazov, tehnike (svila). Radi eksperimentiramo in prav to nas vodi in nam utira pot v
likovnem svetu.
Izraža naše značaje, osebne zgodbe in sprejemanje sveta takšnega, kakršen je.

Avtor Gabrijela Jelka Štibelj (Slika na svilo)
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STAREJŠI IN MLADI SMO SI PODALI ROKE
zmorejo v trenutku zbližati in povezati med
seboj.
Druženje smo nadaljevali v sproščenem pogovoru o tem, kako živimo svoja zlata leta,
kako smo še vedno aktivni, koliko in komu
se še vedno razdajamo v družini, soseščini
ali kraju, pa tudi o tem, kako kljubujemo težavam in stiskam, ki nas spremljalo zaradi
narahljanega zdravja in vse tanjših denarnic.
Ogrela nas je topla jed, posladkali smo se z
dobrotami naše Hiše pravih srečanj in nazdravili z odlično kapljico renških vinarjev. Nastop medgeneracijske harmonikarske skupine Be Es As nas je ogrel do te mere, da so
najbolj vneti in poskočni zaplesali. Poslavljali
smo se zadovoljni in dobre volje, z voščili za
prijazne dni v prihajajočem letu in zaobljubo,
da se v tako velikem številu spet srečamo na
pragu pomladi.

Be Es As so pravi za

Zadnjo nedeljo v novembru je bila renška kulturna dvorana polna do
zadnjega kotička. Na tradicionalno prednovoletno srečanje »Podajmo si
roke« je prišlo skoraj polovica članic in članov Društva upokojencev Renče.
Med nas so z veseljem sedli prijatelji iz pobratenega Staranzana, podžupan in predsedujoča v KS Renče in Gradišče nad Prvačino.
Bogat kulturni program so nam pripravili
učenci Osnovne šole Lucijana Bratkoviča
Bratuša s prizadevnimi mentoricami. V Kekca napravljen fantič nas je nagovoril z besedami: »Dober dan! To smo mi. In kdo smo
mi? Smo učenci naše renške šole. Šole, v
katero je hodil marsikdo izmed vas in ima nanjo lepe spomine. Spomine na čas otroštva,
na hudomušne in nagajive dni. In zakaj smo
danes tukaj? Tukaj smo zato, da se z vami
poveselimo in bo vam in nam lepo. Učenci
od prvega do četrtega razreda bomo zapeli, zaplesali in na koncu zaplesali še z vami.
Ste za?« Pa smo pozorno spremljali igriv in

Ogrlica mladosti

Omizje prijateljstva

sproščen nastop svojih vnukov, pravnukov.
Nasmejali smo se njihovi neposrednosti, jim
navdušeno ploskali, na koncu pa so nekateri
med nami pohiteli na oder ter se z njimi zavrteli v nagajivi »ferrari« polki z metlo. Ta prizor
nam je potrdil, da se otroci in starejši znajo in

Polka z metlo
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PRAZNIČNI DECEMBER V HIŠI PRAVIH
SREČANJ
Vse bolj številna in generacijsko
pisana skupina klekljaric je medse
sprejela prvega moškega člana, fanta, ki mu kar dobro gre prepletanje
niti med bucikami. Pripravili so
izbor zanimivih izdelkov, mladih
začetnikov in mojstric ter jih razstavili teden dni v Hiši, nato pa še
v krajevnem razstavnem prostoru
in tako obogatili razstavo slikark iz
Renč in okolice.

Naša stojnica

Priprava za peko

je narediti z malo dobre volje in natančnega
pregibanja ter obračanja.
Nekaj piškotov smo prihranili tudi za goste,
člane Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Nova Gorica in skupino koordinatorjev programa Starejši za starejše iz različnih
društev severne Primorske.
Ducat gospodinj se je malo pred novim le-

tom lotil priprave in kuhanja sarme ter peke
bureka z različnimi nadevi. Strinjali smo se,
da velja rek »majhne skrivnosti velikih mojstrov« tudi za nas vse in da te skrivnosti lahko
podelimo z drugimi le, če se tako srečujemo.
Zmaga Prošt
Foto: Zmaga Prošt

BLAGOSLOV ADVENTNIH VENČKOV

V Renčah je že kar nekaj let tradicija, da na soboto pred prvo adventno
nedeljo mladi skupaj izdelujejo adventne venčke.
Klekljarici

Letos že drugo leto zapovrstjo so jih izdelovali pri malem oratoriju. V soboto dopoldne
so se zbrali v župnišču, kjer so se v prijetnem
vzdušju lepo imeli in lepo ustvarjali. Članice
Karitasa so kot vedno poskrbele za lačna
usta.
Izdelke – adventne venčke so na nedeljo
prinesli v cerkev, kjer jih je župnik blagoslovil.

Letos pa je bilo malo drugače, kajti med
adventnimi venčki so izbirali najlepšega,
seveda, doma izdelanega.
Med štiri najlepše so bili izbrani venčki
Blaža Kobala, Nike Uršič, Aneja
Špacapana in Naje Černe. Za nagrade so prejeli lepa knjižna darila.
MR

Zares so dobri

Ljubitelji vrtnic so se na potopisnem predavanju prepustili vodenju po rožnih vrtovih
Francije in preizkusili čudežni džem iz vrtničnih cvetnih listov domače pridelave.
Pet dni zapovrstjo je v hiši dišalo po praznikih.
Prinesli smo preizkušene recepte, zamesili
drobno novoletno pecivo, gnetli in oblikovali, ocenjevali in še toplo pecivo preizkušali.
Mladi peki so sedli za računalnik in spisali
recepte. Tako smo z izmenjavo obogatili domači nabor dobrot. Piškote smo delili obiskovalcem praznične tržnice pod novoletno
jelko na Trgu v Renčah v majhnih papirnatih
Zaključek »Živ-žava«
škatlicah
in jim prikazali, kako enostavno jih
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2012
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BOŽIČNI DOBRODELNI KONCERT V
RENČAH

Župnijski pastoralni svet na čelu
z župnijsko Karitas Renče je v soboto, 21. januarja 2012 organiziral
tradicionalni dobrodelni božični
koncert.
Letos so se pridružili dijakom Škofijske gimnazije iz Vipave.
Dijaki Rok, Urban, Kristjan, Gašper,
Vid in Luka ter profesorja Jernej in Bogdan Vidmar so se lanskega poletja udeležili
delovnega tabora v Bosni. Namen tabora je
bil pomagati družinam, ki so bile prizadete med vojno, v letih 1992 do 1995. To je
bila vojna kot vsaka druga, ki je prinesla veliko porušenih hiš, brezposelnost, različne
telesne in duševne stiske… Škofijska karitas
Koper se je kmalu po koncu vojne povezala s Karitas iz Banja Luke in skušala pomagati obubožanim ljudem v različnih stiskah.
Namen lanskega tabora je bil pomoč družini
Poplašen. V družini je pet bratov, od tega so
trije invalidi. Vsi so brezposelni, za njih skrbi
ena izmed sester, ki je že poročena. Vsi trije
invalidi živijo v majhnem stanovanju, v zaselku Bračaj v Jajcu. V bližini nastaja nova hiša,
ki so jo pomagali graditi mladi dijaki. Hišo bo
treba prilagoditi tako, da se bodo lahko po
njej neovirano gibali invalidi z invalidskimi

vozički. Želijo si, da bi v zgornjem nadstropju
zgradili mostiček, ki bi jim omogočil večjo
mobilnost. Mladi fantje so jim z veseljem
priskočili na pomoč, potrebujejo pa denar
za nakup materiala, s katerim bodo zgradili
mostiček, ki bo mladeničem iz družine Poplašen olajšal njihov vsakdan.
Povabilu na dobrodelni koncert se je prijazno
odzvalo osem pevskih zborov, ki so z lepim
in ubranim petjem poslušalcem pričarali lep
večer.
Zapeli so: Dornberški fantje, Cerkveni zbor
Šempeter, moški zbor Lijak »1883« Vogrsko, Cerkveni združeni zbor Žablje, Šmarje
in Planina, moški
zbor »Pergula« iz
Svetega Petra, Dekliška vokalna skupina
»Utrinek« s Škofijske
gimnazije Vipava in
mešani zbor Lojze
Bratuž iz Gorice. Žal
se zaradi bolezni
koncerta niso udeležili nam najbližji,
pevci iz Bukovice in
Volčje Drage, člani
mešanega pevskega zbora Klasje.
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Program so z glasbenimi vložki dodatno popestrili mladi glasbeniki: Nika in Karin Uršič, Rebeka in Ela Stres, Meta Vodopivec, Jernej in Anja Kobal ter Nina Klaut
in Petra Rusjan.
Večer so zaključili združeni pevski zbori, ki
so pod taktirko domačega župnika Slavka
Hrasta zapeli nekaj božičnih pesmi, s katerimi so nas popeljali nazaj v božično noč.
Hvala vsem, ki ste na kakorkoli pomagali.
Majda Rusjan
Foto: Bogo Rusjan in Marica Kobal
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V Renčah praznovali kulturni dan

POČASTITEV PREŠERNA NEKOLIKO
DRUGAČE

vil z ubranim petjem starih narodnih pesmi.
Občinstvo, ki je kljub mrazu in orkanski burji
prišlo v renško kulturno dvorano, je s simpatijo spremljalo nastopajoče. Na koncu pa so
se vsi skupaj ogreli ob kozarcu kuhanega in
tudi nekuhanega vina, tako da je bil spomin
na Prešerna zajet v celoti.
Boris Arčon

V torek, 7. februarja, na predpraznični dan slovenskega kulturnega
praznika, je renško društvo za kulturo, turizem in razvoj organiziralo
praznovanje na nekoliko drugačen
način.

Nastopili so domači, renški literati in pripovedovali svoje pesmi in druge zapise. Pesniki
Radivoj, Primož in Bojana so predstavili
svoje pesmi in pesmi svojih prednikov, Boris
je prebral črtico o spečeni putki iz otroških

dni. Blanka, Julka in Mija so recitirale pesmi Prešerna, Gregorčiča in drugih. Na koncu je skupina renških žena, Nevica, Marija,
Nadja in Miranda skozi krajšo veseloigro
predstavila nastanek renške narodne noše.
Celoten program je v svojstvenem renškem
narečju in oblečena v renško nošo, povezovala Florida, ki je na koncu še zaplesala s
svojim “Toninom” ob spremljavi harmonikaša Boruta. Da je bil večer še bolj pester in
raznolik, so medse povabili pevski kvartet iz
Lokovca nad Čepovanom, ki se je predsta-
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RENČE – STARANZANO (ŠTARANCAN)
35 LET POBRATENJA
borci in bili deležni
pogumne naklonjenosti med posameznimi renškimi družinami.

Letos poteka 35 let pobratenja
med Krajevno skupnostjo Renče
in Občino Štarancan.
Pobratenje ima korenine med NOB, ko so italijanski partizani stali z ramo ob rami z našimi

Po vojni so prav ti
borci iskali družine, ki
so jim nudile zavetje,
hrano in obleke in
spletlo se je prijateljstvo, ki je iz leta v leto
preraščalo v nekaj
večjega, trajnejšega.
Tako smo leta
1977
podpisali deklaracijo o
pobratenju, ki se
ohranja vse do letos, ko bomo to na primeren način obeležili.
Odločili smo se, da bomo pripravili razstavo
o skupnih srečnjih na področju družbenih dejavnosti in na področju športa ter vse gradivo
z razstave oblikovali v knjigi, ki naj bi izšla v

jesenskih dneh. Razstava bo v aprilu v Štarancanu in v maju v Renčah in to takrat, ko
bosta tudi proslavi. Pripravljamo pa tudi igro,
ki bo simbolizirala pobratenje.
Ustanovili smo skupni pripravljalni odbor, ki
se trudi že nekaj mesecev, da bi zbral čimveč gradiva in pričevanj, da bodo odstiranja
tega dela naše zgodovine čimbolj bogata in
verodostojna.
V odboru so Borut Zorn, Miran Pahor,
Neva Pahor in Katjuša Žigon. Povabili
bomo tudi zgodovinarja, ki bo strokovno ocenil zbrano gradivo in opisal obdobje korenin
pobratenja

POBRATENJE

Vsakoletno srečanje Krajevne skupnosti Renče in Občine
Staranzano
Tako kot vsako leto smo se tudi
letos srečali skupaj s prijatelji iz
Štarancana. Tokrat so bili gostitelji Štarancanci in ob tej priložnosti
smo izbrali simbol 35-letnice pobratenja.
To sta dva pisana zmaja (v barvah obeh
zastav: slovenske in italijanske), ki se veselo
poigravata v zraku, veže pa ju obroč, ki sim-

bolizira pobratenje in za seboj pušča sledi
evropskih zvezdic, ki ponazarjajo skupno pot
v Evropi.
Bilo je prešerno zabavno in hkrati delovno,
saj je beseda tekla o pripravah na praznovanje in o delu, ki ga moramo še opraviti.
Košare smo izmenjali in poskrbeli, da prijatelji
iz Štarancana spoznajo naše avtohtone prehrambne izdelke.

Naleteli smo na velik posluh marsikaterega
Renčana in Renčanke in upam, da bomo
zbrali dovolj gradiva za primerno obeležje.
Ko se je tlakovala cesta v združeno Evropo,
je del pločnika in cestišča prav gotovo med
Renčami in Štarancanom.

Katjuša Žigon
Foto: Ricardo Marchesan

Delovna skupina za pripravo 35-letnice pobratenja.
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iz krajevnih skupnosti

17

ZADNJI VLAK ZA KULTURO

Na vlaku – Na vlaku je s člani orkestra zaigral tudi Bojan Cvetrežnik, član skupine Terrafolk

Globoko zaskrbljeni zaradi razmer,
v katerih sta se znašli slovenska
ustvarjalnost in kultura nasploh, so
se na dan obletnice rojstva pesnika
dr. Franceta Prešerna, 3. decembra,
slovenski kulturniki in umetniški
ustvarjalci skupaj s podporniki in
ljubitelji kulture usedli na "zadnji
vlak za kulturo". S to politično neodvisno akcijo so kulturniki želeli
opozoriti na mačehovski odnos države do kulture.

Od Gala Gjurina, enega izmed organizatorjev, je povabilo za sodelovanje dobil tudi
Pihalni orkester Vogrsko.

Z glavne železniške postaje v Ljubljani je 3.
decembra 2011 odpeljal poseben kulturniški vlak do Vrbe na Gorenjskem, kjer naj
bi se odvila osrednja kulturna slovesnost z
nastopi izbranih slavnostnih govorcev. Zaradi
slabega vremena so kulturni program prestavili v blejsko galerijo Deva Puri. Zbranim

so spregovorili Gal Gjurin, pesnik Niko Grafenauer, pisatelj Marko Kravos, pisateljica in pesnica Elza Budau, slovenski skladatelj Pavel Mihelčič in fotograf Klemen
Prepeluh. Udeležilo se ga je še za okrog
tri avtobuse umetnikov, poleg omenjenih še
pesnik Veno Taufer ter glasbenika Andrej
Šifrer, Matjaž Vlašič, Adi Smolar in drugi.
Pihalni orkester Vogrsko je skupaj s pihalnim
orkestrom iz Vuzenice poživil in popestril dogajanje v Vrbi, na Bledu, pa tudi na samem
vlaku, kjer so se nam v s petjem in glasbo
v sproščenem vzdušju z veseljem pridružili
slovenski pevci in pevke.
Nuša Hvalica
Foto: Nuša Hvalica

V Vrbi – V Vrbo je naš orkester povabil Gal Gjurin

TRADICIONALNI ZIMSKI POHOD NA ČAVEN
dan imela kar nekaj obiskovalcev, med njimi
tudi ajdovskega župana Marjana Poljšaka, obiskovalci pa so se pogreli s čajem in
domačo hrano.

Vsi tisti, ki se zimskega pohoda na Čaven
niste uspeli udeležiti ste vabljeni na nov pohod, ki ga organizira športna sekcija KTD Vogrsko. Dne, 4. marca, ko bodo temperature
že pomladanske ste vabljeni na pohod na
Poldanovec (1299m) v Trnovskem gozdu.
Za podrobnejše informacije o pohodu se
lahko obrnete na Mirana Marca – 041
514 850.
Miran Marc
Foto: Miran Marc

Na Prešernov dan, 8. februarja, je
športna sekcija KTD Vogrsko organizirala zimski pohod na Čaven.
Pohod je bil zaradi zimskih razmer zelo slabo
obiskan, saj sta burja in zimske temperature,

pohodnike raje zadržale v toplem objemu
domačih sten. Najvztrajnejši pa so se vseeno podali v čavnsko strmino že v zgodnjih
jutranjih urah in h koči prispeli, ko je na plano
že pokukalo sramežljivo zimsko sonce. Kljub
mrazu je koča Antona Bavčerja na praznični
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ZAKLJUČEK LETA DRUŠTVA
UPOKOJENCEV VOGRSKO

Ob zaključku leta so upokojenci
društva upokojencev Vogrsko organizirali občni zbor. Srečanje so
priredili v dvorani v novem prizidku podružnične šole na Vogrskem
18. decembra 2011.
Najprej je zbrane nagovoril predsednik Društva upokojencev Vogrsko Edo Petrič, ki
je povzel, kaj vse je v letošnjem letu društvo
organiziralo oz. kje vse je sodelovalo. Člani so
se že v začetku leta udeležili akcije Slovenija
v gibanju, ki je potekala v Šempetru pri Gorici, sodelovali so v čistilni akciji, ki je potekala
v aprilu, v maju pa so s centrom za socialno delo organizirali predavanje z naslovom
Ko pride bolezen v hišo. Organizirali so tudi
dva izleta, v juniju so se odpravili v Prlekijo,
v septembru pa so obiskali beneško laguno.
Letos so organizirali srečanje upokojencev in
upokojenk Občine Renče-Vogrsko, v sklopu katerega so potekala tudi tekmovanja v
škuljadi, kjer so člani društva upokojencev
Vogrsko dosegli tretje mesto, v briškuli pa so
upokojenci zasedli prvo mesto. Pohvalijo se
lahko tudi s svojo žensko kegljaško ekipo, ki
je na športnih igrah severne Primorske zasedla tretje mesto, na prvenstvu posameznikov

Slovenije v kegljanju pa je zmagala prav njihova članica Ivanka Petrič.
Zbrane je nagovoril tudi župan občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik, ki jim je zaželel vse
dobro v letu 2012 in jih povabil na degustacijo vin vinarjev iz občine, ki je potekala pri
Valentinu Marc.
Sledil je kulturni del, kjer so nastopali otroci
Podružnične šole Vogrsko, ki jih je g. Edo
Petrič v imenu društva tudi obdaril. Sledil je
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nastop plesne skupine AJDA, ki se je širši
Sloveniji predstavila v oddaji Slovenija ima
talent. Kulturni program so zaključili domači
pevci pevskega zbora Lijak 1883 Vogrsko z
novo zborovodkinjo Barbaro Šinigoj.
Večer so zaključili s plesom ter večerjo, ki jo
je pripravila okrepčevalnica in picerija Rotonda iz Renč.
Ana Hvalica
Foto: Žan Bric

šola

19

UČENCI V PARIZU
V okviru projekta Comenius, ki
se je letos nadaljeval z izmenjavo
učencev v Parizu, je tja odšlo tudi
pet učencev iz OŠ Renče, ki so jih
izbrali učitelji, ravnatelj pa je potrdil njihovo odločitev.

Izbrani učenci smo bili Anja Kobal, Domen Gregorič, Vasja Drnovšček, Janja Kobal in Ula Zorn. Izmenjava je potekala od 8. do 12. novembra 2011. Letošnja
tema projekta je »Ostanimo fit«, zato smo za
Pariz pripravili DVD na temo »šport v našem
kraju«. Pripravili smo tudi točko za zaključni
večer.

V Pariz smo poleteli z letališča v Benetkah.
Trije učenci so leteli prvič, zato je bila to zanje
posebna izkušnja. Let je potekal normalno,
občutili smo le nekoliko turbulence. Ko smo
prispeli, smo se z avtobusom odpeljali do
podzemne železnice, s katero smo se odpeljali do šole. Tam so nas pričakali učenci
gostitelji in nas odpeljali na svoje domove. V
družinah smo se dobro razumeli, veliko pogovarjali in se družili tudi z drugimi učenci.
Ugotovili smo, da je naše znanje angleščine
zelo dobro in da se lahko primerjamo s Švedi.
V naslednjih dneh smo si ogledali tudi nekaj znamenitosti Pariza. Povzpeli smo se na
Eifflov stolp, s katerega smo imeli pogled na
celotno mesto, ogledali smo si park v Louvru,
Slavolok zmage, stolnico Notre Dame, obelisk in pomembne manjše zgradbe. Prevažali
smo se s podzemno železnico in ker smo se
z njo vozili prvič, smo se morali nanjo še privajati. V skladu s programom smo imeli tudi
dva športna dopoldneva, ko smo predstavili
naše delo in sodelovali v športnih aktivnostih.
Ugotovili smo, da njihove prehranjevalne

navade niso take
kot naše. Pogosto
zahajajo v restavracije s hitro prehrano.
Njihova šolska prehrana se ne more
primerjati z našo, saj
je hrana po kvaliteti
slabša, tudi kar se
higiene tiče imamo
boljše pogoje. Pri
družinah pa so nam
ponudili tudi tradicionalne francoske jedi.
Predzadnji dan smo
imeli predstavitveni
večer, kjer smo se
vse države predstavile s programom in stojnico. Pri predstavitvi smo imeli manjši zaplet,
saj smo imeli glasbeno podlago na CD-ju,
tam pa skoraj ne najdeš več CD-predvajalnikov, ampak je vse na ključih ali iPadih. Peli
smo brez zvočne podlage in poželi zelo dolg
aplavz. Vsaka država je pripravila stojnico s
tradicionalnimi jedmi države. Za našo stojnico je vsak učenec prispeval določeno jed.
Spekli smo potico, kruh, »štraube«, prinesli
smo tudi pršut, domačo salamo in čokolado
Gorenjka različnih okusov.
V Franciji praznujejo 11. novembra dan premirja, zato imajo na ta dan razne proslave.
Med vsemi učenci Comeniusa so izbrali nekaj srečnežev, ki so imeli priložnost udeležiti
se osrednje državne prireditve. Za udeležbo
na njej so iz naše šole izbrali Vasjo Drnovščka

in Janjo Kobal. Janjo je doletela tudi čast, da
se je rokovala s francoskim predsednikom Nicolasom Sarkozyjem. Ostali učenci pa so se
udeležili proslave v mestni hiši. Učenka Ula
Zorn je bila v delegaciji, ki je položila venec
na spomenik padlim v vojni.
Prehitro je prišel dan odhoda in s tem slovo
od družin. Pri njih smo se počutili kot doma,
saj so nam nadomestili naše družine, zato
smo se od prijaznih in gostoljubnih družin
težko poslovili. S francoskimi gostitelji smo se
dobro razumeli in vsi si jih želimo spet srečati.
Še enkrat se zahvaljujemo učiteljem in ravnatelju, ki so nam omogočili pogled v velemestni svet, ter učiteljem spremljevalcem, da so
prevzeli odgovornost za spremstvo.
Janja Kobal in Ula Zorn, 8. A

MLADI GLASBENIKI
V petek, 3. februarja 2012 se je v Kulturni
dvorani v Renčah odvijala kulturna prireditev učencev Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in POŠ Bukovica pod
vodstvom učiteljice Nataše Domazet. Z
bogatim repertoarjem ljudskih in umetnih
pesmi se nam je predstavil otroški pevski
zbor ob spremljavi harmonike, na katero je
igrala Nika Mozetič, mladinski pevski zbor
ob spremljavi klavirja, na katerega sta igrala
Živa Stubelj in Chris Černe in ob spremljavi kitar, na katero so igrali Matic Vrtovec, Luka Rovtar in Aleksij Drnovšček
in učenci, ki obiskujejo glasbeni krožek. Največ navdušenja med občinstvom so poželi
učenci, ki obiskujejo krožek rock glasbe, klavir: Janja Kobal, kitare: Luka Rovtar, Aleksij
Drnovšček, bobni: Vasja Drnovšček, kitara, bobni in klavir: Matic Vrtovec, vokali: Anja
Kobal, Janja Kobal, Ula Zorn, Lala Frančeškin in Sara Kobal. Med glasbo pa smo

slišali tudi Prešernove pesmi v slovenščini,
ki so jih deklamirali in recitirali učenci Vasja
Drnovšček, Anja Kobal, Domen Gregorič
in Nejc Lukežič ter pesem v angleščini, ki
jo je deklamirala učenka Živa Stubelj. Slišali smo tudi pisno nalogo Jureta Klinca z
naslovom Življenje je oder, na katerem vsak
igra svojo vlogo. Prireditev je povezovala
Maja Milatovič.
(Avtor)
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ČETRTOŠOLCI V VARSTVENO
DELOVNEM CENTRU STARA GORA

Četrtošolci iz Osnovne šole Renče
in podružnice Bukovica ter Klemen
Čefarin, harmonikaš iz 8. razreda,
so v decembru obiskali Varstveno
delovni center v Stari Gori.
Z uvodnim živahnim glasbeno - plesnim nastopom so v hišo prinesli mladostno energijo in veselje. Druženje in skupno ustvarjanje
učencev in oseb z drugačnimi potrebami in
sposobnostmi je obogatilo vse udeležence
srečanja. Otroci so tako v različnih delavnicah
spoznavali možnosti oseb z razvojno motnjo
ali oseb s pridobljeno možgansko poškodbo
in skozi prijetno izkušnjo premagovali predsodke do drugačnih. Zadovoljstvo se je risalo
tudi na obrazih uporabnikov. Širjenje socialnih
stikov in s tem zmanjševanje stigmatiziranosti,
predvsem pa v veselem delovnem vzdušju
preživeti dan, jim zelo veliko pomeni. Ali, kot

je rekel Blaž: “ Mi smo bili prejšnji teden v Renčah, danes ste vi prišli k nam. Tudi lani smo se
obiskovali in se imeli lepo. Tako je prav, tako
delajo pravi prijatelji.“ In popolnoma se strinjamo z njim.

• Preživela sem čudovit dan, bila sem srečna
in vesela. Upam, da so bili srečni tudi oni in
da smo jim polepšali decembrski dan. Lepo
bi bilo, da bi jih obiskala vsako leto. (Lea)
Tisti, ki prinašajo sonce v življenje drugih
ljudi, so tudi sami obsijani z njim," je dejal
Sir James M. Barrie. In nam je bilo ta dan
v srčkih toplo. Hvala vsem in naša obljuba:
še se bomo srečevali.
Nives Hvalica

OBISK VDC
STARA GORA
Tudi učenci so sporočali lepe vtise:
• Sodeloval sem pri treh delavnicah: športni
in dveh likovnih. Najbolj mi je bila všeč likovna delavnica, kjer smo izdelovali voščilnice.
(Anže)
• Nama dvema je bila najbolj všeč ustvarjalna
delavnica. Bilo je zelo lepo. (Žiga P. in Miha)
• To je bilo res lepo doživetje (Tinkara)
• Ljudje, ki so bili tam, so bili zelo veseli. Polepšali smo jim dan. (Maja)
• Nekateri ljudje so se mi smilili. Skrbniki varovancev so bili zelo prijazni. (Filip)
• Obisk v Stari Gori mi je bil zelo lep. (Lija)
• Dan mi je bil lep, zabaven in poučen. Naučili
so me izdelovati angelčke in nov motiv na
voščilnicah. Tudi s svojim nastopom sem
bila zadovoljna in vesela in si želim še nastopati. (Nika M.)
• Na obisku v Stari Gori sem se naučila, da
niso vsi ljudje enaki nam in da mi imamo veliko srečo, ker smo zdravi, lahko govorimo,
slišimo, vidimo in nismo na vozičku. (Sara)
• Nenavadno jih je bilo videti, saj nisem bil
navajen. Opazoval sem jih in videl, da so po
srcu prijazni. (Žiga R.)
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V torek, 20. decembra 2011 smo učenci
četrtega razreda obiskali Varstveno delovni
center Stara Gora. V šolo smo prišli kot običajno in se v razredu razdelili v skupine za
lažji prevoz. Z nami so šli tudi učenci četrtega
razreda iz podružnične šole Bukovica.
Ko smo prispeli, so nas zelo lepo in prijazno
sprejeli. Tam smo pojedli malico in nato šli v
telovadnico. Tam je bilo že vse pripravljeno
za naš nastop. Med našim nastopom so nekatere pesmi tudi oni peli. Nika in Klemen sta
nas spremljala na svojih frajtonaricah in vsi
smo se veselili. Po nastopu smo se razdelili
v skupine in vsaka skupina je dobila spremljevalca, ki je skupino peljal do delavnice.
Nekateri so obiskali več delavnic, nekateri pa
samo eno. Skupina, v kateri sem bila jaz, je
izdelala angelčka in božično voščilnico. Pri
vsaki delavnici so bili zraven tudi drugi invalidi in z nekaterimi smo tudi malo poklepetali.
Ta dan je bil zame čudovit, ker sem spoznala,
da lahko tudi invalidi oziroma osebe s posebnimi potrebami veliko naredijo.
Nika Uršič, 4. razred OŠ Renče
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NOVOLETNI ŽIV ŽAV
Renče. Na odru, ga je že čakal gugalnik in
učenci so mu prinesli različne dobrote in izdelke, ki so jih naredili v delavnicah, učenci iz
plesne in glasbene delavnice pa smo se mu
predstavili z nastopom. Dedek Mraz je razdelil
darila, ki jih je prinesel za učence prve triade.
Potem nas je zabaval še bend N›eks in nas je z
glasbo popeljal v praznične trenutke. Za dobro
razpoloženje je s humornim povezovanjem
programa skrbel Simon Kovač.
Z nami so bili ves čas varovanci VDC iz Stare
gore. Sodelovali so v glasbeni delavnici in na
nastopu, ki ga je dedku Mrazu pripravila glasbena delavnica.
Laura Černe in Manca Drusany, 8. a

V petek, 23. decembra, tik pred božično-novoletnimi počitnicami, smo
imeli učenci OŠ Renče in POŠ Bukovica malo drugačen pouk. Koordinirali so ga Branka Pregelj Arčon, Katja Černe in Marko Vidmar.
Učenci smo bili razporejeni v različne delavnice, ki so jih vodili različni strokovni delavci
osnovne šole in zunanji izvajalci. Glasbeno
delavnico je vodil Simon Colja, plesno
Uroš Uršič, vodje delavnic ročnih del so bile
Adrijana Mozetič, Adrijana Likar, Marjana Hladnik, Klavdija Uršič in Rožica
Žvanut. Delavnici, kjer so izdelovali okraske
iz papirja sta vodili Mateja Pahor in Marta
Premrl, zeliščarsko delavnico je vodila Magda Dobrila, slaščičarsko Alma Gregorič in
novinarsko Janja Šuligoj. Istočasno smo v
štirih renških družinah, ki imajo krušno peč, pekli različne vrste kruha. Lastniki peči pa so pokazali tudi umetnost izdelovanja krušne peči.
Pod mentorstvom Slavojke Furlan in Jožice Jereb so se učenci vključeni v fotokrožek.
Že en teden pred prireditvijo so začeli z zbiranjem gradiva in fotografiranjem krušnih peči
v Renčah. Nekatere fotografije so razstavili v
šolski jedilnici.

Delavnice so se začele ob 15. uri in končale
ob 17. uri. Učenci so z izdelki ročnih delavnic
okrasili novoletno jelko, ki je krasila prireditveni
prostor. Program pred šolo je začel s prižigom
lučk na novoletni jelki. V veselem razpoloženju
in ob prijetni glasbi, ki je navdušila vse prisotne, smo čakali na dedka Mraza. Medtem smo
se lahko posladkali z različnimi dobrotami ter
pijačami. Palačinke so spekle gospe z Rdečega križa, kruh so spekli učenci, ki so sodelovali
v delavnicah peke kruha pri družinah Černe,
Gregorič, Sivec in Šinigoj. Poleg kruha je KS
Renče ponudila klobase, šolska kuhinja pa
joto. Čaj so skuhali učenci, ki so sodelovali
pri zeliščarski delavnici. Sladkali smo se tudi s
sladicami, ki so jih spekli učenci v slaščičarski
delavnici. Okoli 18. ure nas je s svojim spektakularnim prihodom presenetil dedek Mraz.
Pripeljal se je z dvonadstropnim avtobusom
»Veseli Janez«. Spremljala ga je Prvačka pleh
muzika in snežinke in Kotalkarskega Kluba

RAVNATELJ
VABI!

Fotografiranje krušnih peči in gradiva o pečeh še vedno poteka, saj je za to potreben
čas. Evidentiranih imamo okrog petdeset
delujočih krušnih peči, kar kaže na to, da
v Renčah ne bo lakote, tudi če v trgovinah
ne bo kruha. Že sedaj smo spoznali, da ste
Renčani pravi mojstri tudi v tej dejavnosti.
Ko bomo zbrali gradivo, načrtujemo, da
bomo izdali publikacijo in tudi na tak način
dokumentirali življenje in delo v Renčah.
Hvala vsem, ki ste nam pri tem delu že pomagali, pa tudi ves trud, ki ga vlagate v delo
šole.
Bogomir Furlan

UČENCI OBISKALI OSKRBOVANCE V
MEDIC HOTELU
V četrtek 8. decembra so učenci
POŠ Bukovica (3., 4. in 5. razred),
pod mentorstvom učiteljic Nataše
Domazet in Nadje Bagon razveselili nastanjene v Medic hotelu.
S kulturnim programom, ki je slonel na recitacijah, ljudkih pesmih in plesu, so učenci privabili solze na lica oskrbovancev. Nastop sta s
harmoniko popestrila devetošolec Klemen

Čefarin in četrtošolka Nika Mozetič, pri
petju pa so sodelovali še učenci 4.A razreda.
Marsikateri poslušalec je ob pripevanju ljudskih pesmi podoživljal svoje otroštvo. Učenci
so oskrbovance Medic hotela tudi obdarili z
ročno izdelanimi voščilnicami, ki so jih sami
izdelali pri interesni dejavnosti Mar mi je.
Nadja Bagon
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»MIHAELA«- POSEBNO DARILO

V Bukovici je bil lanski 14. december prav poseben dan; luč sveta je
namreč ugledala »Mihaela«, knjiga, ki so jo napisali in ilustrirali
učenci letošnjega 4. razreda POŠ
Bukovice (Jure Bizjak, Filip Furlani, Aljaž Hladnik, Kaja Hrobat,
Lina Lazić, Miha Lazić, Nikolina
Novaković, Asja Petrovčič, Mark
Poje, Žiga Rovtar, Lea Terčon,
Anja Žižmond) pod mentorstvom
Marte Premrl.
Kot smo že pisali v enem izmed Občinskih
listov, je knjiga »Mihaela« prejela posebno
nagrado žirije na mednarodnem natečaju za
otroško in mladinsko literaturo v avstrijskem
Schwanenstadtu. Občina Renče-Vogrsko
se je odločila, da bo knjigo natisnila ter jo
podarjala ob posebnih priložnostih kot protokolarno darilo. Knjiga pripoveduje o mali deklici Mihaeli, ki že v maminem trebuščku od
njenega spočetja naprej spoznava svet okoli
sebe in ga z ljubeznijo otrok, ki so knjigo napisali, sprejema za svojega, dokler ne napoči
trenutek, da ga tudi sama ne spozna in izkusi.
Na prireditvi sta se poleg knjige Mihaela
predstavili tudi ostali dve knjigi, ki sta na istem natečaju bili nagrajeni s tretjim mestom
in sicer Nore počitnice ter Mavrični svet živali. Učenci so predstavili utrinke iz posameznih knjig, vsako knjigo pa je spremljala tudi
diaprojekcija slik (ilustracij). Program so popestrili vsi učenci s POŠ Bukovica in sicer s
plesom, petjem ter z različnimi instrumenti.
Na koncu je vse učence čakala še torta na
»Mihaelo«.

KDO STA MAMA IN TATA?
Mama je rojstvo življenja, ki ga dobiš.
Vedno bo tvoje srce v njej.
Mama so svetli žarki ljubezni, ki prihajajo do
otroka.
Je prva in prava ljubezen, je vse, kar si otrok
želi.
Nikoli ga ne zapusti.
Tata je iz žarka stkan in skozi srce narahlo
presejan.
Tata ni rastlina, je človek, ki te ima zelo rad.
Z ljubeznijo te je naredil in te občuduje.
Mami pomaga skrbeti zate.
KAJ SO ROŽE?
Roža je rastlina, ki lepo diši.
V zemlji ima korenine.
Iz zemlje rastejo steblo, listi in cvet.
Jaz pa nesem rožico v roki.
V njej so prava srebrna semena.
Ko se razpršijo,
nastane na milijone takih rožic,
ki se ob svojem času iz spanja prebudijo.

Tako kot je Mihaela prinesla toplino in svetlobo v mrzle in temne decembrske dni, naj tudi
učenci-avtorji knjige, delijo z vami lepe, tople
in svetle misli iz njihove knjige.
(Mateja Pahor)
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KAJ JE HIŠA?
Naša hiša je sezidana iz kamenja in opeke.
Hiša je dom, v katerem živiš.
Hiša ne govori,
a če pogledaš v njeno srce,
vidiš lepe in težke dni.
Ko naša hiša zazeha, lahko vidimo vanjo.
Ko naša hiša zazeha v dežju, nastane velika
poplava.

LIA ČOTAR
Lia Čotar je lani za svojo knjigo
Nore počitnice prejela tretjo nagrado na 9. mednarodnem natečaju
za najboljšo otroško in mladinsko
knjigo.
Vas zanima, kdo je ta deklica, ki je
v svoji kategoriji posegla v sam vrh
otroške in mladinske literature?
Razkrila nam je nekaj skrivnosti o sebi.

šola

Kako bi se nam predstavila?
»Sem Lia Čotar. Obiskujem 5. razred OŠ
Renče, POŠ Bukovica. Zelo rada rišem in
pišem. Želim postati arhitektka ali modna
oblikovalka. To sta poklica, kjer bi lahko risala
in ustvarjala. Takšna služba bi bila sproščena
služba.«

Nam predstaviš to nagrajeno knjigo?
»Knjiga ima naslov Nore počitnice. Govori o
vnukinji, ki piše pismo babici. Pismo pripoveduje o razburljivih počitnicah.«
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lih in o sestavljanki, ki je povezana z razbito
staro družinsko fotografijo.«
Lia, želim ti še veliko izvirnih idej in uresničitev
življenjskih želja.

Nam zaupaš še svoje načrte?
»Pišem že novo knjigo. Govorila bo o simbo-

(Marta Premrl)

Kje dobiš ideje za risanje in pisanje?
»Ideja se včasih utrne kar tako, iz nič. Ko dobim odgovor na kakšno vprašanje, uporabim
to v knjigi. Včasih je vir idej tudi moja psička
Bina.«
Lani si na 9. mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in mladinsko
knjigo prejela tretjo nagrado. Prejeti
mednarodno nagrado je nekaj velikega. Kako si sprejela novico o tej nagradi?
»Najprej nisem verjela, da je res. Prvič sem se
predstavila kot samostojna avtorica in sem
bila na to zelo ponosna. To sem izvedela prvi
šolski dan in mi je ta novica polepšala dan in
celo šolsko leto.«

SREČANJE S STARIMI STARŠI V VRTCU
BUKOVICA
Leto je hitro naokoli in zopet je tu
mesec november, ki ga v vrtcu Bukovica že nekaj let posvečamo srečanju s starimi starši.
Več dni smo se vzgojiteljice in otroci v ta namen pripravljali in pogovarjali.
Stari starši so naši hvaležni gosti, otroci pa se
tega srečanja izjemno veselijo.
V skupini Pikapolonic so najmlajši otroci skupaj z njimi izdelovali okvirje v katero so vstavili
fotografijo svojega vnučka.
Tudi pri Metuljih so bili ustvarjalni in polni idej.
Pod njihovimi spretnimi rokami in ob sodelovanju otrok so nastali čudoviti metulji na palici. Otroci so pripravili tudi pevski-plesni točki.
V najstarejši skupini Čebel pa so se otroci
predstavili z igrico o kužku Šnukiju, ki je zbiral

poljubčke, petjem in deklamiranjem. Otroci
so jim izročili majhno pozornost, na katerem
je bila napisana tudi pesem posvečena njim.
Po nastopu in delavnicah pa so si lahko stari
starši pogledali igralnico svojega vnuka/vnukinje, izdelke, poklepetali in se poigrali z vnučki ter se pogostili s pecivom, sokom in kavico.
Zahvaljujemo se vsem starim staršem, da so
se odzvali v tako velikem številu.
Mojca Črnologar Merljak
Foto: Strokovne delavke vrtca
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iz krajevnih skupnosti

PUST PO NAŠIH KRAJIH
Pust je je krepko zavihal rokave širom Slovenije, da je
odgnal mraz in burjo. Zelo
spodbudno in domiselno se je
po dolgih letih skozi naše kraje
predstavila organizirana skupina in pustni utrip pričarala
na naša dvorišča. Upajmo, da
bo to postalo tradicionalno
in obenem tudi spodbuda za
ostale.

KULTURNI DOM BUKOVICA
Pol stoletja je bil Kulturni dom razdeljen med dva lastnika. Lastniki
kleti so se ukvarjali z gospodarstvom, lastnik ostalega dela – Krajevna skupnost Bukovica-Volčja
Draga pa ima naloge lokalne samouprave (družbeno-politično in družabno življenje).

Leta 2005 se je lastnik kleti podjetje Šampionka odločila, da kletne prostore proda. Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga je za
to namero žal izvedela že po podpisani pogodbi in v času prodaje ni mogla uveljavljati
predkupne pravice, ki ji kot edini drugi lastnici

(etažni lastnik) v objektu po zakonu pripada.
Seveda pa je takratni Svet KS takoj začel
razmišljati v smeri, da bi bilo prav in dobro,
da bi celotni Kulturni dom postal last lokalne
skupnosti in s tem tudi namenjen družbeno-političnemu, kulturnemu in družabnemu delovanju.
Ker je bilo konec leta 2005 (klet je bila prodana novembra 2005) že znano, da nastaja
samostojna občina Renče-Vogrsko smo se o
smotrnosti nakupa (preko uveljavljanja predkupne pravice) najprej posvetovali z ostalima
KS. Tudi KS Renče in KS Vogrsko sta podprli
namero, da se klet odkupi in bo tako celoten
objekt namenjen za potrebe krajevne skupnosti in občinskega središča.
Sledilo je posvetovanje z odvetnikom in priprava tožbe za uveljavljanje predkupne pravice. Po dobro pripravljeni in utemeljeni tožbi
je sodišče prve stopnje odločilo, da imamo
prav. A odvetniki nasprotne strani se niso
strinjali in sledila je obravnava na drugi stopnji. Odločitev je bila tokrat v škodo krajevne
skupnosti.
Zoper sodbo sodišča druge stopnje je KS
Bukovica-Volčja Draga vložila zahtevo za re-
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vizijo na Vrhovno sodišče. Uveljavljali smo
bistvene kršitve določb pravdnega postopka
in zmotno uporabo materialnega prava.
Dne, 23. januarja letos je Vrhovno sodišče
RS odločilo, da se reviziji ugodi in potrdi sodba sodišča prve stopnje, ki določa, da morajo
biti kletni prostori kulturnega doma prodani
KS Bukovica-Volčja Draga po enaki ceni, kot
so bili leta 2005 prodani nekomu drugemu.
Občina Renče-Vogrsko je ob svojem nastanku leta 2007 sledila dogovoru in zavezi
krajevnih skupnosti ter v svojem proračunu
takoj namenila sredstva za odkup kletnih prostorov. Potrebno pa je bilo čakati na odločitev
Vrhovnega sodišča.
Sedaj je odločitev tu. Verjamemo in upamo,
da odvetniki ne bodo delali novih zapletov
ter iskali še kakšne luknje v zakonu, kako bi
preprečili ali otežili »združenje« Kulturnega
doma. Navsezadnje od tožb živijo samo odvetniki, vsi ostali pa smo na izgubi. Potrebno
se je samo dogovoriti, kako uresničiti odločitev Vrhovnega sodišča in tako bo po pol
stoletja celoten Kulturni dom služil svojemu
prvotnemu namenu.
Stanko Šemrl
Foto: Bogo Rusjan
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BOGATO LETO ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠKULJA

Člani Športnega društva Škulja Vogrsko so se v sredo, 1. februarja zbrali na občnem zboru. Pregledali so
opravljene aktivnosti v letu 2011 in izrazili zadovoljstvo ob uspešno realiziranih vseh zadanih ciljih za leto
2011, načrte pa so v veliki meri z dodatnimi aktivnostmi še presegli.
Zaradi številnih aktivnosti se je
društvo v lanskem letu organiziralo
po posameznih sekcijah, ki pokrivajo različne igralne materiale, iz
katerih so škulje izdelane.
Tako na Vogrskem ohranjajo tradicijo igranja s kamnitimi škuljami,
uveljavlja se tudi igranje s škuljami
iz aluminija, v Arčonih s polovico
zidaka oz. „cegla“, v Kurniku z lesenimi škuljami ter s plastičnimi
oz. gumi ploščki v Renčah, v sekciji
Goletarji.

Izpeljali so 9 tekmovanj:
Prva TEKMA ZA POKAL SLOVENIJE ekipno z gumi ploščki je
bila izpeljana na kotalkališču v
Renčah 9. januarja 2011. 19.
marca je na istem kraju bila izpeljana tekma za pokal Slovenije,
z gumi ploščki posamezno. Pod
tekmovalnim vodstvom Športnega društva Škulja, sekcije Goletarji,
sta na Gorenjskem, dne 15. maja v
Radovljici in 25. junija v Šenčurju,
bili izpeljani še dve tekmovanji, ki
štejeta za pokal Slovenije.

Pri dvorcu Vogrsko je 16. aprila
2011 potekala PETA OBČINSKA ŠKULJADA, ekipno trojke
s kamnitimi oz. aluminijastimi
škuljami. 21. maja se je odigrala
TEKMA POD VIADUKTOM VOGRSKO posamezno s škuljami
po izbiri tekmovalcev. V sklopu
krajevnega praznika na Vogrskem
18. junija, je bila izpeljana 8. VOGRINSKA ŠKULJADA, tokrat se je
igralo samo s kamnitimi škujami.
Že 15. tradicionalna ARČONSKA

ŠKULJADA s polovico cegla je
potekala 20. avgusta v Arčonih.
Teden kasneje, 27. avgusta je potekala 5. ŠKULJADA V KURNIKU,
na domačiji Leban z lesenimi škuljami. Člani društva pa so izpeljali
tudi TURNIR v kampu Veli Jože V
SAVUDRIJI ter MARTINOVO ŠKULJADO 6. novembra pod šotorom
na Vogrskem.
Udeležba na tekmovanjh postaja
iz leta v leto številčnejša, vedno
več je igralcev iz drugih krajev

Slovenije, predvsem iz Gorenjske,
tekmovanj pa se udeležujejo tudi
tekmovalci iz Hrvaške, predvsem
Istre ter Italije. Tako tudi škuljanje
nosi ime naših krajev in občine v
svet.

LIGA PIRAMIDA, na občnem
zboru so bila podeljena priznanja najboljšim tekmovalcem. Vsa
imena zmagovalcev in uspešnih
tekmovalcev za ligo in posamezne
tekme so objavljena na spletni
strani društva http://www.skulja.
si/ .

Udeležili smo se tekmovanj po
Slovenijii, na Hrvaškem in v Italiji. Tekmovalno leto se je začelo z
gostovanjem dvojic v Savudriji,
nadaljevalo 14. maja v Tinjanu,
kjer se je kamnite škulje celo ročno izdelovalo ob samem igrišču.
15. maja so naše barve zastopali
tekmovalci na tekmi v Proseku v
Italiji. S plastiko oz. gumi ploščki se
je kagucalo 29. maja v Šempasu.
Uspešni smo bili na tekmovanju v
Marčinegli 2. julija ter na neuradnem svetovnem prvenstvu trojk
z eno škuljo v istem kraju 16. oktobra. 8. oktobra smo nastopili v
Murinah, 1. oktobra v Savudriji na
tekmovanju posamezno ter zaključili tekmovalno sezono s številčno
udeležbo na tekmi dvojk v Tinjanu
22. oktobra 2011, kjer je tekma
potekala v sklopu mednarodnega
praznika in sejma pršuta.

Na občnem zboru so člani za obdobje naslednjih dveh let ponovno
izvolili že dosedanjega predsednika društva, Jožefa Hvalico, potrdili upravni in nadzorni odbor ter
zastavili obširen program dela za
leto 2012. Lahko si samo želimo,
da bodo tudi leto 2012 zaključili
tako uspešno, kot je bilo preteklo.

V lanskem letu je bila izpeljana

NH

Poleg tekmovanj pa imajo člani društva tudi številne treninge, srečanja
in druženja.
Uredili in osvetlili so igrišča
pod viaduktom, postavili odbojkarsko igrišče in pridobili prostor društva v Zadružnem domu
Vogrsko. Število članov se je spet
povečalo. Najbolj pomembno pa
je, da se pri vseh dejavnostih dobro
počutijo in radi sodelujejo.

ŠKULJADA V RENČAH
V Renčah je ŠD Škulja v sodelovanju z sekcijo Goletrjev organizirala škuljado na kotalkališču
z gumi ploščki. Tekmovanje je
tradicionalno in poteka vsak prvi
vikend v januarju in šteje za pokal
Slovenije. Tekma je bila ekipna.
Zmagala je ŠD Senica, drugo
mesto je pripadlo ekipi Talentov
iz Kamne Gorice, tretje mesto
je dosegla naša domača ekipa

Goletrjev iz Renč. Vzporedno je
potekalo tudi ciljanje v tarčo. Vsa
najboljša mesta in lepe nagrade
so odnesli prijatelji na Gorenjsko.
Obenem vas obveščamo,
da bo naslednja tekma za
pokal Slovenije posamična
in sicer v soboto 17. marca
s pričetkom ob 9. uri na renškem kotalkališču.
Radovan Rusjan
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KOLESARSKO DRUŠTVO PULZ
V zadnjih dneh leta 2011 je bilo v občini Renče – Vogrsko ustanovljeno Kolesarsko društvo Pulz. Združuje ljubitelje kolesarjenja, druženja kakor tudi vrhunske
amaterske športnike.
Naše aktivnosti so:
• CESTNO KOLESARJENJE
• GORSKO KOLESARJENJE
• ULTRAMARATONSKO KOLESARJENJE
• POTOVALNO KOLESARJENJE
• UDELEŽBA NA KOLESARSKIH MARATONIH
• REKREATIVNO KOLESARSTVO
Meseca maja se bosta dva naša

člana Jernej Furlan in Boris
Šega udeležila najzahtevnejše
ekstremne kolesarske dirke v Sloveniji, imenovane DOS – dirka
okoli Slovenije 2012. To je ultramaratonska dirka okoli Slovenije v
dolžini 1286 kilometrov, v katerih
moraš premagati 14.000 višinskih metrov. Dirka poteka brez
ustavljanja, podnevi in ponoči.
Start je 10. maja v Postojni, trasa Štirikratni zmagovalec te dirke je Vizija za prihodnost kolesarskedirke pa prečka tudi našo občino. pokojni Jure Robič.
ga društva Pulz je širjenje rekreativnega kolesarstva med ljudmi
vseh starosti, predvsem pa spodbujanje zdravega načina življenja
in športno preživljanje prostega
časa.
Vabimo vse, ki bi se nam radi pridružili kot člani ali kot podporniki,
sponzorji društva. Prijavnico za
članstvo dobite na spletni strani
društva www.kdpulz.com.
Za več informacij pa nas lahko
kontaktirate na e-mail: jernej.furlan@yahoo.com ali nas pokličete
na tel: 040 209 215.
Jernej Furlan

DRŽAVNO PRVENSTVO V AKROBATIKI
V Kopru je 12. novembra potekalo državno prvenstvo gelj peti in Jan Ferjančič šesti. ekipami. Sara Šuligoj pa je bila
v akrobatiki. Tekma je bila letos na koledarju mesec Mlajši dečki so dopolnili uspeh med članicami četrta.
prej, zato smo se nanjo odpravili z veliko negotovostjo. starejših saj so ekipno zmagali, Več na: http://www.sd-partizanTretji je bil posamezno Tomi -rence.si/
Zavadlal, Tim Mozetič pa je
zasedel peto mesto. Mlajše deklice so zasedle šesto mesto med

Rezultati so nas presenetili, saj
so naše cicibanke ekipno zasedle tretje mesto. Petra Arčon
je bila posamezno druga, Hana
Lukežič pa tretja. Tudi cicibani
niso razočarali saj so ekipno zma-

gali. Peter Saksida pa je osvojil
drugo mesto. Največ uspeha so
dosegli Starejši dečki saj so ekipno premočno zmagali, Jure
Klinec pa je bil ekipno drugi,
David Peras tretji, Miha Pre-
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MEDNARODNA TEKMA V SKOKIH Z
MALE PROŽNE PONJAVE
nov je šesto mesto osvojil Žiga
Pavlica, peto Miha Perdec,
drugo Mark Poje, prvo mesto
pa je slavil Aljaž Ferjančič.
Ekipno so Cicibani osvojili prvo
mesto. V kategoriji mlajših dečkov je Anej Špacapan osvojil
šesto mesto, Matic Pregelj je bil
peti, Tomi Zavadlal četrti Tim
Mozetič tretji, Miha Pregelj
drugi in David Peras prvo mesto. Dečki so osvojili prvo mesto
med ekipami. V kategoriji starejših

deklic je Agnes Jurkič osvojila
šesto mesto, Ula Zorn je bila
tretja. Ekipno so bile deklice druge. V kategoriji Starejših dečkov je
bil Jan Zavadlal drugi Jan Ferjančič pa je slavil zmago. Domov
smo se vrnili polni optimizma in
novih vtisov iz bivše prestolnice
nekdanje skupne države.
Več na: http://www.sd-partizan-rence.si/
Boris Pregelj
Foto: Boris Pregelj

Na četrtkov večer 8. decembra 2011 smo se odpravili v
Beograd na tridnevno gostovanje in tekmovanje v skokih na mali prožni ponjavi.
Po dolgi vožnji z avtobusom smo
zjutraj prispeli v center mesta in
se namestili v hotelu. Popoldan
in večer smo izkoristili za počitek
in oglede v centru mesta. Sobota
je bila namenjena ogledu znamenitosti v okolici Beograda (muzej
letalstva, Avala in Hiša cvetja).
Zvečer smo izkoristili za druženje z vrstniki iz Srbije. Nedelja je
bila namenjena tekmovanju. Že

dopoldan smo se zbrali v telovadnici in preizkusili doskočišča.
Tekma je prinesla kar nekaj odmevnih rezultatov naših članov. V
kategoriji Cicibank (kategorije so
drugače definirane kot v Sloveniji) je tretje mesto osvojila Petra
Arčon, druga je bila Špela Perdec, prvo mesto pa je osvojila
Meta Pregelj. Deklice so bile
ekipno prve. V kategoriji Ciciba-

1. DRŽAVNO PRVENSTVO V SKOKIH NA
VELIKI PROŽNI PONJAVI

V Renčah smo 3. decembra 2011 organizirali 1. držav- 5. mesto, 6. mesto pa je pripadlo Niki Mozetič. Med mlajšimi
no prvenstvo v skokih na veliki prožni ponjavi.
Ker je to olimpijska disciplina, je
tako prvenstvo potrebno izvesti
na zelo visokem organizacijskem
nivoju. Tekma je potekala gladko
brez zapletov in predvsem brez
poškodb. Ker so skoki na VPP
zelo zahtevna akrobatska disciplina, so nastopila samo tri društva
od vseh, ki se s tem programom

ukvarjajo. Kljub temu, da v primerjavi z ostalimi nimamo najboljših
pogojev za vadbo, rezultati naših
članov niso izostali. Med mlajšimi
deklicami so naše zasedle prvo in
tretje mesto. Meta Pregelj pa je
postala prva državna prvakinja v
omenjeni disciplini. Elis Veggia
je bila tretja, Lea Vidič je zasedla

dečki so naši člani osvojili drugo
in četrto mesto v ekipni konkurenci. Med posamezniki pa je
Tim Mozetič zasedel tretje mesto Žan Zorn pa je bil peti. Med
starejšimi dečki je naša ekipa zasedla prvo mesto, Jan Ferjančič je bil med posamezniki drugi,
David Peras je bil peti in Jure
Klinec šesti. Tudi starejše deklice

so stale na stopničkah, saj so bile
ekipno druge.
Na tekmi je sodeloval kot mednarodni sodnik in avtor programa eminentni gost iz fakultete
za šport in priznani športni komentator na vseh odmevnih gimnastičnih tekmovanjih dr. Ivan
Čuk. V svojem uvodnem govoru
je poudaril pomen športnih šol
in gimnastičnih šol za celostni
vzgojno razvojni cikel v obdobju
odraščanja in tudi kasneje. Kot gimnastična disciplina pa so skoki
na VPP še precej neizkoriščena
možnost. Pohvalil je visoki organizacijski nivo tekmovanja in izrazil
željo, da bo v bližnji prihodnosti
sodil v novi gimnastični vadbeni
dvorani v Renčah.
Več na: http://www.sd-partizan-rence.si/
Boris Pregelj
Foto: Borut Zorn in Boris Pregelj
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BOŽIČNO NOVOLETNA GIMNASTIČNA
AKADEMIJA
Mljač, Rebeka Šarec in Ajda
Bergoč. Naši predšolski otroci so nam pokazali spretnosti v
poligonu. Dekleta so prikazala
bogate in raznolike plesno akrobatske točke. Fantje so nastopili
na preskoku in v skokih z male
prožne ponjave. Naši najboljši
gimnastičarji pa so nastopili tudi
na orodjih. Pokazali so nam svoje
znanje, ki se v marsikaterem elementu lahko primerja z najboljši-

mi. Akademijo je vodil priznani
športni novinar Ervin Čurlič in
pa Sašo Bertoncelj, najboljši
tekmovalec po Miru Cerarju.
Na koncu nas je obiskal dedek
Mraz in obdaril naše člane in seveda tudi goste.
Več na. http://www.sd-partizan-rence.si/
Nives Bizjak
Foto: Suzana Čotar

Tudi lani smo 17. decembra pripravili božično novoletno gimnastično akademijo, ki smo jo poimenovali
Gimnastična pripovedka.
Kljub pomanjkanju časa za pripravo, zaradi obilice dela v decembru, smo akademijo pripravili na
vrhunskem nivoju. Na povabilo
načelnika Borisa Preglja so se
akademije udeležili tudi nekateri
slovenski reprezentantje in repre-

zentantke. Prikazali so vrhunske
izvedbe gimnastičnih elementov.
V Renče so se pripeljali Alen Dimic, Gregor Saksida, Žiga
Šilc, Žiga Pečan in Andraž
Kališnik. Med dekleti pa so nastopile Ivana Kamnikar, Kaja

DRŽAVNO PRVENSTVO V SKOKIH Z MALE
PROŽNE PONJAVE

V Kopru so 28. januarja organizirali državno prvenstvo za društva in klube v skokih z male prožne ponjave. Naše društvo se ga je udeležilo z več kot 50 tekmovalci in tekmovalkami.
Dosegli smo zavidljive rezultate.
V kategoriji cicibani so kljub okrnjeni sestavi dosegli ekipno drugo mesto. Cicibanke so bile v izredno močni konkurenci pete. Med
posamezniki pa je prvo mesto
osvojil Nace Pavlica, drugi pa je
bil Peter Saksida. Mlajši dečki

so osvojili ekipno drugo mesto,
državni prvak pa je postal Tim
Mozetič. Mlajše deklice so nas
prijetno presenetile saj so ekipno
osvojile drugo mesto. Lea Vidič
je za las zgrešila stopničke, bila je
četrta. Starejši dečki so v kategoriji ekip premagali vso konkuren-

Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2012

co. David Peras je tako postal
državni prvak, Jure Klinec je
osvojil drugo mesto in Miha
Pregelj peto mesto.
Najboljših šest tekmovalcev v
vsaki kategoriji se je uvrstilo v finale za pokal Slovenije. Lea Vidič
je bila v finalu šesta, Tim Mozetič

je obdržal prvo mesto, prav tako
tudi David Peras. Miha Pregelj je
napredoval na drugo mesto, Jure
Klinec pa je osvojil četrto mesto.
Več na. http://www.sd-partizan-rence.si/
Nives Bizjak
Foto: Boris Pregelj
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI RENČE-VOGRSKO
V OBDOBJU MAREC – APRIL 2012
MAREC

PRIREDITEV
Petkovi večeri – Koncert za Dan žena
Komorni orkester Nova in Mojca Gal,
violina
Moto blagoslov in druženje motoristov

DATUM, URA
2. 3. ob 20.00

KJE
Kulturni dom Bukovica

ORGANIZATORJI
Občina Renče-Vogrsko in Glasbeno društvo
Nova

5. 3. od 10.00 do
17.00
9. 3. ob 19.30

Parkirišče pred občinsko
stavbo in za njo
Kulturna dvorana Renče

Člani MK Moto Company
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče

11.3.

Kotalkališče Renče

KK RENČE

17. 3. od 10.00 dalje
17. 3.

Kulturna dvorana Renče
Telovadnica OŠ Renče

Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče
Športno društvo Partizan Renče

21. 3. ob 19,00

Kulturni dom Bukovica

Občina Renče-Vogrsko

22. 3.
23. 3. ob 17.00

OŠ Vogrsko
Osnova šola Vogrsko

Predavanje o zdravem življenju

24. 3. – cel dan
25. 3.
25. 3.
25. 3.
28. 3. ob 18.00

Pohod po konjeniških poteh

31. 3. do 1. 4.

Občina Renče-Vogrsko
Cerkev Renče
Lijak -Vogrsko
Kotalkališče Renče
Kulturni dom Bukovica,
Mala dvorana
Po konjeniških poteh

KTD Vogrsko – Godbeniška šola Vogrsko
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo »Veteran«
Društvo mladi Renče-Vogrsko
Župnijski pastoralni svet
Projektna skupina Lijak
KK RENČE
Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga

DATUM, URA
11. 4 (med 10.00 in
12.00)
13. 4.
13. 4. ob 20.00

KJE
Na celotni dolžini tematske pošpoti ob Lijaku
Avla občine
Kulturni dom Bukovica

22. 4. ob 18.00

OŠ Vogrsko

20. 4., zvečer

Kulturni dom Bukovica

Predstava Kulturno prosvetnega društva Štandrež: »Zbeži od žene«
Pokal Slo.
Tekmovanje v obveznih likih
Šalamijada
Odprto prvenstvo Renč v skokih z
MMP z mednarodno udeležbo
Predstavitev pesniške zbirke Radivoja
Pahorja – V plašljivem vrbju
Koncert ob materinskem dnevu
Prireditev »Premik 91«
Očistimo Slovenijo
Materinski dan
Otvoritev peš poti okrog potoka Lijaka

Pokal Slo. Med. Tekm./ Pokal račk

Konjeniško društvo Soča

APRIL
PRIREDITEV
Slikarski Extempore
Razstava slik z Extemporja
Petkovi večeri – Koncert pihalnega
orkestra Komen
Slavnostna akademija Pihalnega orkestra Vogrsko
Revija pevskih zborov ob prazniku
Občine Renče-Vogrsko
Spust po reki Vipavi
3. občinska škuljada ob občinskem
prazniku
Medgeneracijsko središče: Planet
Zemlja je naš dom
Jurjevanje

21. 4.
21. 4., cel dan

Pri mlinu v Renčah
Vogrsko

21. 4. od 9.00 do
13.00
22. 4. ob 12.00

Pohod na Trstelj
Pohod na Trstelj
Postavitev mlaja

27. 4.
27. 4. ob 10.00
30. 4. ob 18.00

Hiša pravih srečanj v
Renčah in okolica
Pred Občino Renče-Vogrsko
Štart s trga v Renčah
Iz Renč
Zadružni dom Vogrsko

ORGANIZATORJI
Projektna skupina Lijak
Projektna skupina Lijak
Občina Renče-Vogrsko in Glasbeno društvo
Nova
KTD Vogrsko – Pihalni orkester Vogrsko
MePZ Klasje pri Društvu upokojencev Bukovica-Voljča Draga
Športno društvo Partizan Renče
Športno društvo Škulja
Društvo upokojencev Renče in Društvo
ekologi brez meja
Konjeniško društvo Soča
Športno društvo Partizan Renče
Konjeniško društvo Soča
KTD Vogrsko

ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO
SLOVENIJO 2012
Tudi letos pripravljamo v sodelovanju z društvom
Ekologi brez meja vseslovensko čistilno akcijo.

Odvijala se bo 24. marca.
Že sedaj ste vabljeni k udeležbi, podrobneje pa
vas bomo o poteku in lokacijah čiščenja v Občini
Renče-Vogrsko obvestili z letaki in plakati. V kolikor v bližini vaših domov opazite kakšen pereč
problem povezan z neprimernih odlaganjem različnih vrst odpadkov nas prosim obvestite.

Vse informacije najdete tudi na spletni strani www.ocistimo.si, neposredno pa nas
lahko kontaktirate na e-mail naslov: rencevogrsko@gmail.com ali po telefonu:
031 226 969 (Erik).
Društvo Mladi Renče-Vogrsko
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Nagradna križanka »PRIMORSKA PESNIKA«

Gesla iz križanke vpišite v priloženi kupon in ga pošljite do 25. marca 2012 na naslov: OBČINA RENČEVOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
Občinski list  Občina Renče - Vogrsko  februar 2012
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Letos obeležujemo 65. obletnico regulacije
potoka Lijaka. Leta 1947 so številni brigadirji
in udarniki regulirali strugo hudournega potoka in s tem močvirno in poplavno območje
spremenili v kmetijsko obdelovalne površine.
V sklopu projekta Brigadirji in udarniki na potoku Lijaku, ki poteka pod okriljem Kulturno
turističnega društva Vogrsko, se bodo v tem
letu vrstile številne aktivnosti v počastitev
prostovoljstva in obuditev polpretekle zgodovine.
Eden izmed ciljev projekta je tudi izdaja zbornika in postavitev tematske
razstave. Zato iščemo, zbiramo fotografije, dokumente, zapise,.....brigadirjev in udarnikov na Goriškem Lijaku iz leta 1947.
Torej...če se doma skriva ta dragoceni material, ali če poznaš koga, ki ga ima.... odpiši,
pokliči, posreduj ... Veseli bomo!
Projektna skupina Lijak
Nives Hvalica

VABILO NA
POHOD

Nagradni kupon za križanko

»PRIMORSKA
PESNIKA«

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

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
»POSEBNA PRAZNIKA«
Izmed 20. prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Jožko Krpan, Volčja Draga 83,
5293 Volčja Draga
2. Bruna Simčič, Merljaki 64,
5291 Miren
3. Alenka Rusjan, Renški podkraj 53,
5292 Renče
Nagrade lahko dvignejo v pisarni
Avtošola MARUS, Trg 21, 5292 Renče

Športna sekcija KTD Vogrsko vas vabi
v nedeljo; 4.3.2012 na zimski pohod
na Poldanovec 1299 m. Zbor pohodnikov bo ob 8:30 uri na parkingu na
Lokvah. Potrebna je oprema za zimske razmere in malica iz nahrbtnika.

Rešitev nagradne križanke
“POSEBNA PRAZNIKA” iz decemberske številke:
vodoravno: ZORAN MUŠIČ, ASIMETRIJA, METAL, ALES, UM, LS, AKT, DLETO, BRAN, NEVENKA, VI, ET, J, AJLEC, ONTARIO, CA, BIO, ARNE, ROLA, OEFAR, ETKO, TEREZA, SEKSUS,
SRAKAR, ZAPOR, USKOKI, TOLIMIR, RABINAT, KAL, IKO, ASA, ATA, EDIP, NV, IRIDA, LICE, KC,
GR, OAS, S, LAURA, SNAST, E, MA, ATI, TR, OMELAR, NERO, PETKA, OKROV, ATNA, SAONA,
TEO, GO, CN, ROSSINI, SIJ, MARTINOVANJE. Geslo: SILVESTROVANJE, MARTINOVANJE.

Sama pot na Poldanovec (1299m) je dolga
1h 30min in velja za lahko označeno pot.
Sekcija za šport organizira skupne pohode in
ne odgovarja za morebitne poškodbe pohodnikov. Pohod je na lastno odgovornost.
V primeru slabega vremena pohod odpade!
Prijave zbiramo do vključno sobote,
3.3.2012 zvečer.
Dodatne informacije dobite pri Miran Marc
gsm: 041/514 850.
Več informacij o Poldanovcu na:
http://www.hribi.net/izlet/lokve_poldanovec_/26/545/935

S U D O K U

Lep planinski pozdrav,
Sekcija za šport KTD Vogrsko
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Ključna beseda: ÅNGSTROEM
Roland Tischer

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

Včasih je lahko posredovanje pošte zelo dobrodošlo. Posebno v primerih, ko nekaj iščemo, ne poznamo pa pravih naslovnikov, zato
uporabimo pot: če poznaš koga, ki pozna
koga....

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase
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Pozdravljen- a!

31

32

iz krajevnih
občine skupnosti

VIPAVA JE ZALEDENELA
Zima je letos »pokazala svoje zobe«
tudi pri nas. Rezultat nizkih temperatur in močne burje je zmrznjena
reka Vipava. To je zanimivost in veselje otrok ter odraslih.

Zadnjič so se Renčani lahko drsali in sprehajali pod renškim mostom pred sedemindvajsetimi leti, leta 1985.
Naši predniki pravijo, da je pred davnimi leti
Vipava zmrznila vsako leto, tako da so lahko z
volovskimi vpregami vozili z enega brega na
drugega.
Mladina, pa tudi manj mladi, so se drsali
večinoma z doma narejenimi drsalkami ali
sankami, ki so bile tako prirejene, da so imele
spodaj montirano betonsko železo, da so bile
sani hitrejše.
Nekateri so izkoristili priložnost za sprehod
oz. drsanje po Vipavi, mlajši in starejši, kar bo
ostalo vsem v lepem spominu, kajti ne vemo,
kdaj bo spet taka zima, ki bo to omogočila.
Mogoče čez petindvajset let.
Radovan Rusjan
Foto: Borut Ožbot, Bogo Rusjan, Matjaž Bizjak
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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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