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beseda uredništva, župana

BESEDA ŽUPANA

Beseda uredništva
Leto 2007 se je končalo s padanjem meja. Še posebej naši
kraji, Primorska, so doživeli enega svojih najlepših trenutkov v svoji zgodovini. Mnogi menijo, da meja ni, da
pravzaprav obstajajo le v naših glavah. Morda je temu res
tako. Pa vendar nam zgodovina pravi, da je ljudem dano
to, da si jih stalno postavljajo. In to vseh vrst : politične,
ekonomske, versko-kulturne ali rasne. K sreči nam je dano
tudi to, da te meje skozi zgodovino s še večjim veseljem
podiramo, spreminjamo ali ukinjamo.
Večkrat se sprašujem, kako je z našimi, lokalnimi mejami. Preživeli smo prvi rojstni dan naše občine. Lahko že
vidimo prve rezultate, še več je načrtov in možnosti za
njihovo uresničevanje. Pustimo, da o tem kaj več povedo
za to postavljeni. Sam še zmeraj čutim, da nekatere grize
črviček dvoma in nezaupanja. Morda je minilo še premalo časa, da bi se vse tri krajevne skupnosti zlile v enotno
skupnost. Od severa do juga in obratno je le dober streljaj. S posodobljeno cestno povezavo bo ta oddaljenost le
še navidezna. Ali bo zbliževanje na drugih področjih potekalo tudi tako hitro in učinkovito,bo pokazal čas. Želeti
si je, da bi pozitivni vpliv padanja meja imel svoj učinek
tudi v naši skupnosti.
Mimo nas je šel tudi kulturni praznik, s katerim se spominjamo našega največjega pesnika. To je praznik lepe
besede , umetnosti in predvsem doživljanja kulture kot
vrednote ter ne nazadnje tudi kulturnega dialoga, dialoga, ki ga nam tako primanjkuje.
Prevzeli smo predsedovanje združeni Evropi, iščemo
in utrjujemo si svoj prostor in razpoznavnost. Bodimo
takšni tudi na domačem dvorišču, povezovalni in ustvarjalni, čeprav različni. Različnost je lahko tudi prednost in priložnost, če le znamo iz nje povleči pozitivnost
in optimizem. Dajmo priložnost tistim, ki smo jih izbrali, da pokažejo kaj znajo in zmorejo. Spremljajmo
jih, kako uresničujejo našo referendumsko voljo in naša
pričakovanja.
Arčon Boris

Začetek leta je vedno čas, ko človek pregleda, kaj je počel v preteklem letu, in si zastavi načrte za prihodnje leto. Ponovno ugotavljam,
da je bila odločitev o ustanovitvi nove občine absolutno pravilna,
saj smo v preteklem letu pričeli z vrsto investicij, ki v Mestni občini
Nova Gorica niso bile izvedene. Tudi na področju družbenega
življenja in sociale smo naredili velik korak naprej.
Uredili smo obračališče ob renški osnovni šoli, prenovili hodnike in
kuhinjo, prepleskali telovadnico in kotalkališče ter uredili okolico
šole, v kateri odraščajo naši otroci. V mesecu decembru so krajevne
skupnosti organizirale vrsto aktivnosti. Prvič smo v vseh krajevnih
skupnostih okrasili novoletne jelke, organizirali smo tradicionalno
kotalkarsko revijo, božično novoletni koncert, prihod dedka Mraza
v Renčah in na Vogrskem ter silvestrovanje na kotalkališču. Posebno
sem zadovoljen, da se teh prireditev udeležujejo krajani iz vseh krajevnih skupnostih.
29. januar 2008 je bil zame še posebej pomemben, saj smo sprejeli
drugi občinski proračun. Lanskoletni je bil v višini 3.324.000 evrov,
letošnji pa znaša 5.100.000 evrov, kar kaže na hiter razvoj občine na
vseh področjih.
Slogan mojega dela je, da postanemo moderna, ljudem in okolju
prijazna podeželska občina, ki bo v prvi vrsti upoštevala želje in
potrebe naših krajanov na vseh področjih. Poleg velikih investicij,
kot so prenova ceste Vogrsko – Volčja Draga in izgradnja obvoznice
na odseku Goriške opekarne - novi most čez reko Vipavo, smo letos veliko pozornost namenili šolstvu (pokrili bomo 50 odstotkov
stroškov delovne zvezke v OŠ) in socialnemu varstvu (za 100
odstotkov smo povečali sredstva za pomoč na domu). Več denarja
smo namenili tudi za delovanje organizacij Karitas in Rdeči križ ter
za socialno ogrožene skupine, več bo dobila tudi godbeniška šola
na Vogrskem. Zagotovljena so sredstva za dokončanje kulturnega
doma v Renčah, nadaljevali bomo s prenovo kulturnega doma v
Bukovici, pripravili bomo program za praznovanje 100-letnice smrti
priznanega slikarja Zorana Mušiča.

Tudi športu smo namenili bistveno več sredstev za izvajanje programov vseh športnih društev. Želimo zgraditi in omogočiti
brezplačno koriščenje športne infrastrukture in urediti športni park
v Renčah z odbojkarskim igriščem ter poligon za skejterje. V načrtu
je še premestitev tribun in ureditev atletske steze. Sredstva smo namenili tudi za posodobitev opreme v vseh vrtcih (Renče, Bukovica
in Vogrsko) in še bi lahko naštevali.
Letos bomo prvič praznovali občinski praznik. Ob tej priložnosti
pozivam vse občane in odbor za družbene dejavnosti, da pripravijo
predloge za prve občinske nagrajence.
V slogi je moč, so dokazali naši občinski svetniki. Do sedaj smo skoraj
vse odločitve na občinskih svetih sprejemali soglasno in tudi soglasno sprejetje proračuna za leto 2008 kaže na zrelost in konstruktivni
pristop k razvoju naše občine.
Župan Aleš Bucik
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KMETIJSTVO
Kmetijstvo je v preteklosti imelo strateško
pomembno poslanstvo - pridelavo hrane.
V zadnjih desetletjih pa je postalo veliko
več, saj ima posebno vlogo tudi pri ohranjanju kulturne krajine in vpliv na razvoj drugih gospodarskih dejavnosti. S kmetijskimi
pridelki daje osnovo za razvoj predelovalne
industrije, z urejanjem krajine pa posredno
vpliva na razvoj turizma. Seveda pa so za
vse navedeno pomembne ne le velike ampak tudi manjše proizvodne površine, kjer
gre običajno za bolj »butično« pridelavo.
Da je kmetijstvo in z njim podeželje za
občino Renče – Vogrsko pomembno, dokazuje skrb občine za ohranjanje in razvoj podeželja in kmetijstva. V letu 2007
je občina Renče – Vogrsko namenila za
ohranjanje in razvoj te gospodarske dejavnosti sredstva v obliki indirektnih in
direktnih spodbud. Indirektne pomoči so
bile namenjene pripravi raznih razvojnih
projektov, ki jih mora imeti izdelane lokalna skupnost, da z njimi lahko pridobiva
sredstva iz državnih in evropskih virov, direktne pa je občina namenila subvencijam
v kmetijstvo. Slednje sodijo med državne
pomoči, ki jih zagotavlja in dodeljuje lokalna skupnost in so pod strogim nadzorom
pristojnih državnih ministrstev in evropskih
institucij. Pred objavo javnega razpisa je
bilo potrebno pripraviti pravilnik, ki pomeni pravno osnovo za dodeljevanje državnih
pomoči v kmetijstvu. Pripravljen je na osnovi evropskih predpisov s tega področja,
ki jih je Slovenija sprejela s polnopravnim
članstvom v Evropski uniji, veljati pa so
začela z letom 2007.
Pravilnik morajo pred uradno objavo
potrditi pristojna ministrstva in sicer Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v delu, ki se nanaša na dodeljevanje
državnih pomoči v osnovno kmetijsko
pridelavo in Ministrstvo za finance v delu,
ki se nanaša na dodeljevanje državnih
pomoči v ostale dejavnosti na kmetijah. Po
prejemu ustreznih soglasij pristojnih ministrstev je pravilnik potrdil tudi občinski svet,
nato pa je bil Pravilnik o dodeljevanju
finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v občini RenčeVogrsko objavljen v Uradnih objavah
številka 8/07. Ukrepi, ki jih lokalna skupnost
lahko subvencionira, so v skladu s predpisi
razdeljeni na tri poglavja:
• Poglavje A: ukrepi za subvencioniranje
osnovne kmetijske pridelave;
• Poglavje B: ukrepi za subvencioniranje
dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
na kmetijah;

• Poglavje C: ukrepi za subvencioniranje
neprofitnih dejavnosti društev, združenj
in podobnih organizacij.

drobnice. Skupna višina dodeljenih sredstev za ukrepe po tem poglavju je bila
8.893,39 EUR.

Ukrepi v poglavju A in B sodijo med državne
pomoči, poglavje C pa ne, saj so ta sredstva
namenjena izključno neprofitnim pravnim
osebam za izključno neprofitne dejavnosti.
Kljub temu pa mora biti tudi za slednje na
lokalni ravni sprejet pravni akt in na njegovi
osnovi objavljen javni razpis.

Ukrepi, ki so bili sofinancirani po poglavju
B, predstavljajo opremo za dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter promocijo kmetijskih pridelkov in izdelkov. To so običajno
investicije večjih vrednosti kot investicije v
ukrepih poglavja A, zato je bilo za sofinanciranje ukrepov po tem poglavju razdeljeno 23.326,46 EUR.

Z objavo pravilnika je bil izpolnjen pogoj
za objavo javnega razpisa, ki je bil zaradi
dolgotrajnih postopkov pri potrjevanju
pravilnika v letu 2007 objavljen šele jeseni.

Pravilnik je potrjen do leta 2013 in v kolikor
ne bo prišlo do kakšnih vsebinskih ali zakonskih sprememb, bodo lahko v obdobju
veljavnosti tega pravilnika javni razpisi objavljeni prej.
Na javni razpis za sofinanciranje programov
in investicij v kmetijstvu v občini Renče
– Vogrsko za leto 2007 je prispelo 19 vlog,
od tega 10 na poglavje A, 7 na poglavje
B in 2 na poglavje C. Razen ene vloge, ki
je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja
osnovnih razpisnih pogojev o kmetijskih
gospodarstvih, so vse prijave izpolnjevale
pogoje in bile temu primerno obravnavane. Komisija je na osnovi meril, ki so bili
objavljeni z javnim razpisom, ocenila vloge
in pripravila predlog dodelitve sredstev
posameznim prosilcem.
Sredstva občinskega proračuna za državne
pomoči za ukrepe po poglavju A so bile
dodeljene za delno sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove, za
nakup strojne opreme za osnovno kmetijsko pridelavo in za ureditev ograj za pašnike

Za sofinanciranje ukrepov v poglavju C
javnega razpisa, ki edine ne sodijo med
državne pomoči, je bilo razdeljeno 4.262

EUR in sicer za izvedbo programa društev
in izvedbo prireditve.
Komisija za kmetijstvo je razdelila v
skladu z javnim razpisom in merili vsa
razpoložljiva sredstva v letu 2007 in za leto
2008 že pripravlja nov javni razpis, ki bo
obsegal podobne ukrepe kot lanski in bo
predvidoma objavljen v uradnih objavah
marca. Višino razpoložljivih sredstev pa bo
določil občinski svet v okviru proračuna za
leto 2008.
Za korektno delo se zahvaljujem ostalim
članom Komisije za kmetijstvo in občinski
upravi, posebej pa Nataši Gorkič, ki nam
je nudila potrebno tehnično podporo pri
našem delu.
Zdenka Kompare
Komisija za kmetijstvo

Občina Renče-Vogrsko
Strokovna komisija za kmetijstvo
PONUDNIKI TRŽNIH VIŠKOV NA
KMETIJAH

na strani 4
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iz občine
OBČINA RENČE-VOGRSKO
STROKOVNA KOMISIJA ZA
KMETIJSTVO

PONUDNIKI
TRŽNIH VIŠKOV
NA KMETIJAH
V spomladanskih mesecih nameravamo zbirati interesente za objavo
v zgibanki (brošuri), ki bo zajemala
ponudbo kmetij iz naše občine. Brošura
bi služila promocijskim namenom ter
seveda tudi pripomogla k prepoznavanju naše kmetijske tržne pridelave
in predelave. S pomočjo te brošure bi
lahko kmetje – ponudniki kmetijskih
pridelkov in izdelkov – predstavili svojo ponudbo in povečali obseg trženja
na domu.
Brošura bo podala kupcu podatke o vaši lokaciji, telefonu,
urniku, tržnih viških, ponudbi in
morebitnih
cenah
ponudbe….
Vse zainteresirane želimo povabiti k
prijavi in oddaji prijavnice z vašimi
osnovnimi podatki. V naslednji fazi pa
vam bomo posredovali natančnejši
vprašalnik, ki bo zajemal vse pomembne podatke, ki jih bomo v brošuri
objavili. Po želji vas bomo obiskali na
domu in skupaj z vami oblikovali vašo
ponudbo. Brošuro bomo opremili s
slikovnim materialom.
Linda KOGOJ in Nikita FAJT

PRIJAVNICA ZA OBJAVO V
BROŠURI O PONUDBI NA
KMETIJAH

KRAJEVNI URAD BUKOVICA
POSLEJ V PRITLIČJU
Krajevni urad Bukovica, izpostava
upravne enote
Nova Gorica, se
je pred kratkim
preselil v nove
prostore. Še zmeraj
so v kulturnem
domu v Bukovici,
le da so prostor v
nadstropju zamenjali z ustreznejšim
v pritličju (nekdaj
bife ).

Vstop v novo pisarno je skozi glavni vhod v kulturni dom in nato desno preko avle
pred dvorano. Pisarna, ki jo je uredila občina Renče-Vogrsko, je prostornejša in predvsem dostopnejša, kar je bolj prijazno tudi za invalide. Pisarno vodi za to usposobljena upravna delavka, simpatična Petra Kos, ki nam je tudi predstavila delo v krajevnem uradu. Opozorila je, da mnogi še ne vedo, katera opravila lahko opravijo v
krajevnem uradu, tako da jim ni potreba na upravno enoto v Novo Gorico. Nekateri
pa tudi zamenjujejo vlogo krajevnega urada in občine. Zato se nam je zdelo prav, da
vas seznanimo z nekaterimi pomembnejšimi postopki, ki se izvajajo na krajevnem
uradu.
1. Področje matične službe:
- izdaja izpiskov o rojstvu, smrti
ali sklenitvi zakonske zveze iz
matičnega registra
- sestavljanje smrtovnice
- priznanje očetovstva
- izdaja potrdila o državljanstvu
2. Potne listine:
- sprejem vlog in ostali postopki v
zvezi s potnimi listi
- sprejem vlog in ostali postopki v
zvezi z osebnimi izkaznicami
3. Prebivališče:
- prijava in odjava stalnega ali
začasnega prebivališča
- potrdila o stalnem prebivališču
- potrdila o skupnem gospodinjstvu

ime in priimek: ……………………
……………………………………
naslov: ……………………………
……………………………………
telefon: ……………………………
e-mail:……………………………

Občina Renče - Vogrsko

odreži in pošlji

Opravil, ki jih lahko opravite na krajevnem uradu je seveda še več, tako da
se o njih podrobneje pozanimate kar v
pisarni urada pri prijazni uslužbenki, še
preden se odpravite na, morda, nepotrebno pot na upravno enoto v Novo
Gorico.

Urnik
krajevnega urada Bukovica:
torek: 8. – 12. in 13. – 15. ure
sreda: 8. - 12. in 13 - 17. ure
petek: 8. – 11. in 12. - 13. ure
Petra Kos

Občinski list

4. Tujci:
- potrdila iz uradnih evidenc o tujcih
- prijava-odjava in spremembe
začasnega prebivališča
5. Ostalo:
- vpisi v delovne knjižice
- izdaja potrdil iz zemljiške knjige
- izdaja potrdil iz baze geodetskih
podatkov
- upravne overitve
- obešanje ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč na oglasno desko
- izdaja e-zemljiškoknjižnih izpisov iz
GU

Boris Arčon

Prijavnico lahko pošljete na naslov:
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica
43, 5293 Volčja Draga ali pa na email: info@rence-vogrsko.si s pripisom: »Za strokovno komisijo za
kmetijstvo«
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AKTIVNOSTI
DRUŠTVA SE
NADALJUJEJO

Člani Društva Mladi Renče-Vogrsko smo
še pred novim letom začeli aktivno pripravljati enoletni program delovanja za
leto 2008. Dejavnosti, ki jih imamo trenutno v planu so: informativni dan pred
vpisom v srednjo šolo za osnovnošolce
na OŠ Renče v začetku februarja, krvodajalsko akcijo, večjo glasbeno prireditev na
prostem spomladi, nogometni in odbojkarski turnirji in podobni športni dogodki poleti v sklopu »poletne plaže«, če bo
mogoče bomo poskušali v sodelovanju
z raznimi dramskimi krožki improvizirati
gledališče na odprtem pri osnovni šoli
na Vogrskem. Po poletnem odmoru pa
načrtujemo še kakšen dogodek jeseni v
Kulturnem domu v Bukovici ter seveda
svojo prireditev oz. dogodek v decembru. Vzpostavljamo tudi sodelovanje z
ostalimi mladinskimi klubi med katerimi
je tudi Klub goriških študentov. Po vselitvi v nov mladinski prostor pa načrtujemo
še veliko dejavnosti in številne novosti
kot npr. tečaji računalništva, potopisna in
druga predavanja, ogled tekem, okrogle
mize. Želimo si tudi sodelovati pri krajevnih praznikih v vseh treh KS s svojim
programom za mlade in tudi malo manj
mlade. Imamo še veliko svežih in novih
idej tudi za leto 2009, ki pa naj zaenkrat
še ostanejo skrivnost.

OTVORITEV CESTE
DOBRAVA –VOGRSKO

Prvi viden dosežek v delovanju naše
občine je obnovljena cesta Dombrava
–Vogrsko. Popravila so se začela še pod
staro občino Novo Gorico, vendar se takoj, ko smo na referendumu izglasovali
novo občino, tudi ustavila. Meseci vožnje
po razriti in prašni cesti, so se v zadnjih
dneh decembra končali in zapeljali smo
lahko po bistveno širši ter s pločnikom
obogateni cesti.
Ta je vse od Dombrave pa do avtobusne
postaje na Vogrskem na novo asfaltirana,
dodan ji je pločnik, na nekaterih mestih
tudi javna razsvetljava. Na novo so postavljeni obcestni zidovi, prepleskana je
bila tudi hišica avtobusne postaje. Celotna investicija daje naši vasi urejen videz in odpravlja več letno problematiko
te ozke ceste. Mnogi se prav gotovo še
spominjate, kako smo pred leti vozniki
upali, da na tej cesti ne bi srečali nasproti
vozečega, saj so se vozila komaj umaknila druga drugi. Sedaj teh problemov ni

več. Cesta je v primerjavi s prejšnjo široka
kot dirkalna steza in prav takšen občutek
je morda imel tudi Robert Gregorič, ki je
na otvoritev pripeljal pravo dirkalno formulo. Žal nove ceste v njej ni prevozil,
smo jo pa zato prehodili. Od Podrivčevih,
mimo Feličetevih čez most, ki je bil saniran že pred leti, pa do zadružnega doma,
kjer je potekala osrednja otvoritev,
vključno z rezanjem traku s strani župana
Aleša Bucika in predsednika KS Vogrsko
Kazimirja Kerševana. Na otvoritvi so
sodelovali šolarji domače osnovne šole
z mentorico Andrejko Rijavec ter Pihalni
orkester Vogrsko. Prisostvovalo pa je tudi
veliko število krajanov ter županov sosednjih občin.
Morda je kdo od obiskovalcev odšel
domov premražen zaradi vremena, lačen
pa vsekakor ne. Za bogato obloženo
mizo, so v prostorih bivše trgovine
poskrbeli Paquito ter kmečke žene iz
Vogrskega.
Nataša Podgornik

V naslednjih tednih načrtujemo tudi
prenovo spletne strani, na kateri boste
našli še več podatkov o društvu ter obrazce za včlanjevanje, več slik in video
posnetkov, zanimivih tem na forumu
ipd. Še vedno iščemo zainteresirane, ki
bi želeli aktivneje sodelovati pri dejavnostih društva, saj več kot nas bo lažje
in kvalitetneje bomo lahko delovali. Za
zainteresirane smo vedno dostopni na
email naslovu: rencevogrsko@gmail.
com
Društvo Mladi Renče –Vogrsko
Občinski list
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NAŠ KULTURNI PRAZNIK
8.FEBRUAR-PREŠERNOV DAN
Pozabimo za trenutek na bolečino in zrimo v življenje, v
jutrijšnji dan z optimizmom, z vero v človeka, z vero v svobodo.
To ni enostavno v labirintu našega vsakdana, ko nas kar naprej
bombardirajo z vojnami, s terorizmom, z ubojstvi in z velikimi
skrbmi za delo, za preživetje. Ni lahko, toda razmišljajmo pozitivno.
Vsak naj pri sebi najde tisti delček pozitivne enrgije, ki črne
oblake spreminja v tople sončne žarke in ki deževni dan spremeni v zvezdnato noč. Veliko moči bomo našli pri naših otrocih, v njihovih nasmejanih očeh in zdravem, neobremenjenem
razumu.

Največ sveta otrokom sliši Slave,
tja bomo našli pot, kjer nje sinovi
si prosti volijo vero in postave....
Zato za naš praznik odprimo vrata dobri knjigi, prisluhnimo
lepi pesmi, ustavimo se ob slikah, akvarelu ali kipu in iz ponosa
na vse kar nas obdaja, izobesimo zastave!
Katjuša Žigon

Poet tvoj nov Slovencem venec vije,
ran mojih bo spomin in tvoje hvale,
iz srca svoje so kali pognale
mokrocveteče rož’ce poezije ....

Preseren-olje na platnu
Avtor: Borut Pečar

Preseren-kip-1
Avtor: Stane Kolman

dr. France Prešeren

Preseren-karikatura
Avtor: Božidar Jakac

Sonetni venec, Magistrale, Povodni mož, Gazele, Zdraljica....
Z dr. Francetom Prešernom so se za zmeraj potrdile slovenska
beseda, naša vest in samozavest. Njegova poezija je naša evropska legitimacija, njegova Zdravljica je naša himna.
Dediščina svetovne humanistike je tudi Prešernov sosed-mejak in svet iz katerega bo pregnan
prepir. To izočilo je naš ponos in naš poet bi bil lahko tudi naš
sodobnik.Pot k razumevanju, spoštovanju različnosti in posebnosti vsake človeške osebnosti, je težko dosegljiva. Toda brez
spoštovanje roke, ki ustvarja, srca, ki poje, brez spoštovanje
človeka, ki stremi k boljšemu, ne moremo upati, da nam bo
jutrijšnji dan svetlejši, svobodnejši, bolj po meri človeka.

Zemlja kranjska, draga mati,
kdaj bo vtihnil najin jok?
Al’ kdaj bova vid’la vstati,
bratov jaz, ti čast otrok?
6
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MOJ IZZIV – MOZAIK
Samo Abramič iz Volčja Drage
je po nekajletnem iskanju ugotovil, da je mozaik področje, ki
ga najbolj izpolnjuje in v katerem lahko izrazi svojo željo
po ustvarjanju.
Z mozaikom se je pred šestimi
leti začel ukvarjati kot samouk.
Izdeloval je razne vaze, okvirje
za slike, ogledala in podobno.
V povezavi z mentorjem arhitektom Igorjem Reščičem pa
je svoje znanje poglobil. Z vztrajnim delom se je nabralo veliko število lepih in kvalitetnih
izdelkov. Svoja dela je v mesecu
februarju 2004 najprej razstavil v gradu Kromberk in nato še
v mesecu oktobru istega leta v
Slovenskem domu v Zagrebu.
Sodeloval je tudi na Obrtnem
sejmu v Celju. Mozaik je izdeloval v živo, kar je pritegnilo
veliko število občudovalcev,
zlasti šolske mladine. Ob razstavi mozaika v Zagrebu je
umetnostna zgodovinarka Nelida Nemec zapisala:

in eksterjerju. Tam, kjer dobra misel lahko
poleti tudi v nebo.
Njegovi predmeti so bogati: po izraznosti, po vsebini, po tistem likovnem redu, ki
notranje pomirja, navdihuje, vzpodbuja.
V vsak predmet vdahne delček svojega
intimnega doživljanja, ki se ob bogastvu
metjejskega znanja razbohoti v svoji barvitosti, in tistega znanja, ki ga je osvojil
ob trdem delu, ki nas prepriča, da so njegova hotenja iskrena. Mozaik je gotovo
pot, po kateri bo še dolgo hodil
Nelida Nemec

Kot bi se misel dr. Antona Trstenjaka, ki
pravi, da se »naše življenje koplje v morju
svetlobe in barv«, dotaknila tudi Sama
Abramiča, ki svoja likovna videnja materializira v eni »najtrpežnejših slikarskih
tehnik«, ustvarjalca, v mozaiku, ki ga poznamo že v stari orientalski, babilonski,
grški, rimski, starokrščanski ter bizantinski umetnosti, pa ponovno stoletja kasneje v ustvarjalnost 19. in 20. stoletja, ki
je sintetiziralo pretekla znanja in odpiralo
nove vsebinske in tehnološke možnosti.
Kot bi svetlobna igra, ki je značilna za
mozaike starokrščanske umetnosti, vzpodbudila njegovo željo po odkrivanju
novih tehnoloških možnosti, novih ma-

terialov in nenavadnih kombinacij. Kot
bi njegova prirojena nagnjenost k lepemu in skladnemu oblikovala nove in
nove uporabne predmete, ki jih naše
vsakdanje življenje umešča v najbolj intimne kotičke naših domovanj. Kot bi
se njegova domišljija oprijela ene same
likovne zvrsti. Ene same likovne tehnike:
mozaika, kjer vsak kamenček govori svojo pripoved.
Samo Abramič je na poti likovnih iskanj
počasi odkrival: materiale, oblike, barve.
Drobni kamenčki so se skoraj nezavedno
tkali v mozaik pričakovanj, ki so mladega
ustvarjalca vodila na nove poti. V nova
iskanja. V nova preverjanja. Ljubezen do
preteklega in strast do novih oblik sta ga
gnala v odkrivanja novih likovnih rešitev,
ki so ob svoji estetskosti v vsakdanjem
življenju tudi uporabljivi. Lepo je pri
njem tudi vselej uporabljivo: v interjerju

POVABILO
Vsakemu človeku je podarjen kak
dar. Nekateri znajo in zmorejo te darove negovati, drugi mogoče ne, ali
pa potrebujejo samo vzpodbudo in
pomoč.
V Renčah je kar nekaj ljudi, ki imajo
dar slikanja. Nekaj teh izdelkov smo
imeli priložnost občudovati na dobrodelni stojnici .
Razmišljali smo, da bi vse, ki imate
voljo in željo do te umetnosti v naši
občini združili in skupaj naredili nekaj
na tem področju.
Pokličite nas:
Hema GSM: 041 508 116
Alenka GSM: 040 631 772
Prvo srečanje planiramo v drugi polovici meseca februarja.
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DOBRODELNI KONCERT

PEVCI V RENČAH ZA DIALIZNE
BOLNIKE V POSOČJU

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Renčah je v sobotnem večeru zazvenela v ubranem petju kar šestih cerkvenih pevskih
zborov iz bližnje in daljne okolice.

V prazničnih dneh si podajamo
roke in si zaželimo predvsem
zdravja. Z mislimi na dializne
bolnike se je odvijal v soboto,
19. 1. 2008, v župnijski cerkvi
božični dobrodelni koncert,
v katerem so se predstavili
cerkveni pevci iz Šempetra pri
Gorici, Podrage, Gornjega Logatca, Velikih Žabelj, Planine,
Šmarij in Renč. Pridružili so
se jim tudi mladi glasbeniki iz
Renč in Vogrskega.
Po koncertu pa je organizator poskrbel
še za prijetno druženje v Kulturni dvorani
Renče.
Vsak od udeležencev dobrodelnega koncerta je prispeval svoj delež; tako pevci

8
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kot mladi glasbeniki s svojim nastopom,
pa tudi renški možje in žene s svojimi
kulinaričnimi dobrotami in pomočjo pri
organizaciji. Da je bil namen prireditve
dosežen, nam dokazuje znesek 1500 €,
kolikor se je zbralo ob koncu večera za
novi dializni center.
Vsem , ki so na kakršenkoli način prispevali k organizaciji in izvedbi prireditve ,
se je v imenu bolnikov zahvalil zdravnik,
gospod dr. Marjan Lazar iz Drežnice
pri Kobaridu. Bolnikom v Posočju bo
novi dializni center v Kobaridu v veliko
olajšanje, saj je bil dosedanji za nekatere
oddaljen tudi 100 km. V svojem nagovoru je poudaril, kako pomemben je za
bolnike občutek, da ljudem za njihovo
stisko ni vseeno.
S posebno hvaležnostjo se je v imenu
bolnikov obrnil na organizatorja prireditve gospoda župnika Slavka Hrasta,
ki je poskrbel, da je bila prireditev izpel-

jana brezhibno. Pod njegovo taktirko
je ubrano zazvenela tudi pesem vseh
združenih šestih zborov.
Vse prisotne, tako nastopajoče kot obiskovalce, je povezovala misel božičnih
pesmi: Ljudem prižigati luč upanja in
veselja.
Ernesta Dejak Furlan

Hvala gospodu Slavku Hrastu pobudniku te prireditve, glasbenikom: Anji,
Petri, Nini, Niki, Ani, Matevžu, Andreju, Nejcu, Janiju in njihovim mentorjem Jasni, Nejcu in Tomažu.
Hvala tudi Marici za čudovito
pripravljena darila in vsem ženam
in možem, ki so pripravili družabno
srečanje po koncertu.
Alenka Gregorič

šport
Moto prireditev Glinokop Vogrsko

MED NEBOM IN ZEMLJO
Mehanika Robert Gregorič
s.p. iz Vogrskega in Moto klub
Rihemberk iz Preserij nad Branikom, so v soboto 27. oktobra
organizirali Moto prireditev v
Glinokopu Vogrsko, namenjeno vsem ljubiteljem motokrosa
in štirikolesnikov.

Start

Med nebom in zemljo

Tako proga kot tudi prireditveni prostor in
vreme, so ponudili tekmovalcem in obiskovalcem obilico adrenalina. Noč pred
prireditvijo je namreč obilno deževalo in
ilovnata zemlja je v Glinokopu ponudila
svoje čare, na katere mnogi niso bili pripravljeni.
Tekmovalcem, bilo jih je 46, je taka proga
ponudila izziv, obiskovalcem, ki so želeli
štirikolesnike popeljati na testne vožnje,
pa vprašanje: daj, če imaš pogum!?!
Prireditev je potekala po takšnem dnevnem redu: trening (QUAD, 125 cm R1,
OPEN licence R1, do 85 cm, 125 cm R2,
OPEN R2), nato pa so sledile še dirke, po
istem vrstnem redu. Čez cel dan pa so
potekale testne vožnje štirikolesnikov
Arctic Cat in Honda. Na testno vožnjo so
se lahko prijavili vsi, ki so si te preizkušnje
želeli, le da so s seboj imeli (in uporabili)
zaščitno opremo in čelado. Za tekmovalce pa je bil dodatni pogoj še lastno
vozilo (motor ali štirikolesnik).

Čisto na koncu je bila na vrsti razglasitev rezultatov, s podelitvijo medalj in
pokalov. Pri motokrosistih so se najbolje
odrezali:
• do 85 cm: 1. Jernej Mozetič, 2. Tilen
Vičič, 3. Erik Rojc
• R1: 1. Theo Urbas, 2. Andrej Gregorič,
3. Žan Marušič
• R2: 1. Matija Kovačič, 2. Sebastjan
Stubelj, 3. Gregor Komac
• OPEN R1: 1. Alen Stepančič,
2. Uroš Mrak, 2. Jure Širok
• OPEN R2: 1. Martin Podgornik, 2. Borut Hrovatin, 3.
Januš Vičič
QUAD – ovci (vozniki
štirikolesnikov) pa so na cilj
pripeljali po tem vrstnem redu:
1. Tadej Koščak, 2. Nik Stanič,
3.Miklavčič Jernej

obiskovalcem, ki so v takšnih ali
drugačnih škornjih »peštali« blato in
vsem tekmovalcem, ki so pokazali, da
jih noben hudič ne ustavi.

Kaj reči…, vreme je zdržalo, sonce nas je
prav prijetno grelo, med nebom in zemljo pa je grmelo. In še bo!
Katarina Tischer Gregorič

Pokal sta prejela tudi najmlajši
tekmovalec, Luka Ličen, in
najmlajši obiskovalec, Gabrijel
Gregorič. Oba sta požela bučen
aplavz publike in tekmovalcev.
Organizatorja se zahvaljujeta podjetju Editrade in AS
Domžale za testna vozila, podjetjema Martex iz Volčje Drage
in Goriške opekarne iz Renč,
vsem fantom, ki so pomagali
ob progi in v prireditvenem
prostoru, vsem sponzorjem,
še posebej Tomažu Gregoriču,
Najmlajši tekmovalec in najmlajši obiskovalec
Občinski list
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šport
DRUŠTVO LJUBITELJEV TERENSKIH VOZIL – OFF ROAD EXTREME TEAM

NEKAJ O NAŠEM DELU V LETU 2007
IN ŽELJAH ZA NOVO SEZONO.
V maju 2007 smo člani kluba z pomočjo
prijateljev in sponzorjev, ter občine
Renče Vogrsko organizirali dvodnevno
prireditev s preizkušnjami v spretnostni
vožnji s terenskimi vozili. Preizkušnje veljajo za državno prvenstvo in so v treh
kategorijah: soft, spretnostna in hard
(soft – vožnja med količki z žogicami po
zahtevnem terenu - tekmovalci morajo
pri tem paziti, da poleg podrtja količka
ne premaknejo žogice, ki je na vrhu votlega količka. Spretnostna – vožnja po
zahtevni in vijugavi poti omejeni s trakom – kjer tekmovalci poleg natančnosti
pokažejo tudi hitrost manevriranja med
ovirami in kot tretja verjetno najbolj
atraktivna preizkušnja: hard, kjer posebno opremljeni terenci (varnostna kletka,
naprava za vleko , vzmetenje, gume…)
vozijo po zelo zahtevni progi (blato, vzponi, previsi, jarki …) preizkušnje so se
odvijale na saniranem delu glinokopa
GORIŠKIH OPEKARN v Renčah , katerim
se ob tej priliki zahvaljujemo za posluh
in pomoč pri izvedbi prireditve. Na prireditvi je v dveh dnevih sodelovalo 37
posadk v spretnostni 37 v soft, ter 18
posadk v hard preizkušnji, skratka v

Hard –in

dveh dneh je v treh disciplinah in 6 kategorijah sodelovalo 92 posadk (voznik
in sovoznik). Ker je odziv tekmovalcev
in gledalcev (katerim se zahvaljujemo
za množičen obisk) pozitiven se bomo
potrudili in tudi v letošnjem letu organizirati prireditev za državno prvenstvo

v istem terminu – zadnji vikend v maju.
Za najbolj atraktivno disciplino smo pripravili za najboljše uvrstitve lepe nagrade,
saj bi radi privabili več tekmovalcev iz tujine. Poleg organizacije dirke se društvo
ukvarja tudi z drugimi družbeno koristnimi aktivnostmi o čemer bomo kaj več
napisali v bodoče.
Za cilj v naslednjih letih smo si zastavili
pridobitev in usposabljanje članov,
kateri bi aktivno tekmovali za državno
prvenstvo, saj so naši dosedanji tekmovalci opustili aktivno sodelovanje zaradi
visokih stroškov povezanih z sodelovanjem v državnem prvenstvu. Želimo pa
si pridobiti nove člane, zato pozivamo
lastnike terenskih vozil pa tudi tiste, ki
ste pripravljeni pomagat pri delovanju
društva da se nam pridružite.

Soft trial
Pripravil predsednik društva
Viljem Košuta.

Naš naslov je :
DRUŠTVO LJUBITELJEV TERENSKIH VOZIL
Bukovica 43 5293 Volčja Draga
Za direktne informacije se obrnite na
– Viljem Košuta m-tel 051346114
Toliko za zdaj, v prilogi pa še par slik iz
naših prireditev
Hard –kam gre
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iz krajevnih skupnosti

ZMOREMO, ČE HOČEMO SLOVO OD
MLADOSTI
Če ne moremo uživati
sedanjega trenutka, ne bomo
nikoli našli veselja v življenju.
Če ne živimo tukaj in sedaj,
nismo živi, ampak samo životarimo.

Dni mojih lepši polovica kmalo,
mladosti leta! kmalo ste minule;
rodile vé ste meni cvetja malo,
še tega rožce so se koj osule,
le redko upa sonce je sijalo,
viharjov jeze so pogosto rjule;
mladost! vender po tvoji temni zarji
srce bridkó zdihuje, Bog te obvarji!

Upravni odbor in poverjeniki

Leto je minilo, kot bi trenil z očesom. Zdi
se mi, kot da je bilo včeraj, ko mi je Rado
dejal:
» Dekle, zdaj si pa ti na vrsti, da nadaljuješ
moje delo!« Bila sem presenečena, hkrati
pa tudi vesela, saj delo v društvu res ni
tako enostavno.
Med letom se je veliko dogajalo, lahko se
bi še več.
Sodelovali smo pri raznih okroglih mizah
v Pokrajinski zvezi društva upokojencev
Severne Primorske v Novi Gorici in izvolili
novega predsednika g. Vitežnika.
Imeli smo razgovore z gospodom
županom. Pri teh pogovorih so sodelovale tudi humanitarne organizacije RK,
ZB in Karitas iz naše krajevne skupnosti,
iz krajevne skupnosti Renče in krajevne
skupnosti Vogrsko. Gospod župan je
prisluhnil našim željam in potrebam ter
nam ponudil pomoč in podporo. Hvala!
Organizirali smo prelepe izlete: Gardsko jezero, Praga, Toscana. Imeli smo se
prelepo.
Udeležili smo se srečanja vseh društev upokojencev Severne Primorske v Vipolžah.
Društvo je prispevalo brezplačen avtobusni prevoz.
Izpeljali smo dva pohoda in sicer pohod
na Cerje in Otliško okno.
Za 8.marec smo s cvetjem počastili vse
starostnike nad 90 let.
V domovih za ostarele smo obiskali naše
člane.
Priredili smo tradicionalno martinovanje
za vse člane Društva upokojencev Bukovica-Volčja Draga.

Za konec leta smo na domovih obiskali
naše člane in članice, starejše od 80 let,
jih obdarili in zaželeli srečo in zdravje.
In kaj si želimo ob zaključku leta oziroma
za naslednje leto?
Želimo si nabaviti fotokopirni stroj.
Nabaviti želimo računalnik za potrebe
društva.
Organizirati razne dejavnosti: ročna
dela…
Želimo si tudi ozvočenja na pokopališču
(brezžični mikrofon in zvočnike), ker je pri
govorih ob pogrebih slišnost zelo slaba.
Želim si, da se tudi vi, z vašimi idejami in
željami kaj oglasite in pomagate.
Renata Tischer
Predsednica Društva upokojencev
Bukovica-Volčja Draga

MOJA ZAHVALA
Dolžnost mi nalaga, da se poimensko
zahvalim vsem ženam, ki so brezpogojno priskočile na pomoč pri raznih prireditvah; to je – pri krajevnem prazniku,
pri martinovanju upokojencev in silvestrovanju v Renčah s pripravo sladkih dobrot. To so naše krajanke:
Dora Žižmond, Darinka Zorn, Marija
Makuc, Katjuša Žejen, Ivana Vodopivec,
Jožica Merljak in Marija Špacapan.
Iskrena hvala vsem. Se priporočam za
naprej.
Renata Tischer

Okusil zgodej sem tvoj sad, spoznanje!
Veselja dókaj strup njegov je umoril:
sem zvedel, de vest čisto, dobro djanje
svet zaničvati se je zagovoril,
ljubezen zvésto najti, kratke sanje!
zbežale ste, ko se je dan zazóril.
Modrost, pravičnost, učenost, device
brez dot žalváti videl sem samice.
Sem videl, de svoj čoln po sapi sreče,
komur sovražna je, zastonj obrača,
kak veter nje nasproti tému vleče,
kogar v zibéli vid’la je berača,
de le petica da ime sloveče,
de človek toliko velja, kar plača.
Sem videl čislati le to med nami,
kar um slepí, z goljfijami, ležámi!
Te videt, grji videti napake,
je srcu rane vsekalo krvave;
mladosti jasnost vender misli take
si kmalo iz srca spodi in glave,
gradove svítle zida si v oblake,
zelene trate stavi si v pušave,
povsod vesele lučice prižiga
ji up goljfivi, k njim iz stisk ji miga.
Ne zmisli, de dih prve sapce bóde
odnesel to, kar misli so stvaríle,
pozabi koj nesreč prestanih škode,
in ran, ki so se komej zacelile,
dokler, de smo brez dna polníli sode;
‘zučé nas v starjih letih časov sile.
Zato, mladost! po tvoji temni zarji
srce zdihválo bo mi, Bog te obvarji!
Občinski list
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dogodki

ZBOR SKUPNOSTI BORCEV
GORIŠKEGA VOJNEGA PODROČJA
V soboto 15.12.2007 je bil v kulturni dvorani v Renčah zbor borcev in
simpatizerjev Skupnosti Goriškega
vojnega področja, ki je napolnil
dvorano kot nekdaj ob partizanskih mitingih med NOB. Za pravo
vzdušje so s pesmimi upora in
primorsko himno poskrbeli člani
moškega pevskega zbora PROVOX
in harmonikarja Nejc in Blaž.
Predsednik Drago Mozetič je najprej podal
daljši uvod o razmerah na Primorskem po
prvi svetovni vojni in zatiranju slovenstva in
Slovencev za časa fašizma, kar je pripeljalo
najprej do uporniškega razpoloženja med
ljudmi in nato do organiziranega upora, ki
se je končal z zmago nad nacifašizmom na
strani zaveznikov. Poudaril je, da ponavlja
znane stvari zato, da se ne bi pozabile ali
potvarjala resnica, kot bi to nekateri želeli.
Takoj po ustanovitvi prvih partizanskih
enot je nastala tudi potreba po njihovi
oskrbi. V začetku so enote to organizirale
same s pomočjo odborov OF in poverjenikov. Ko pa so se enote povečale, pa tudi
zaradi potreb civilnega prebivalstva, so se
organizirale posebne zaledne enote in vojna področja, katerih nastanek na Primorskem sega v konec l.1943. Leta 1944 je 9.
korpus po raznih reorganizacijah ustanovil
Goriško vojno področje, ki je delovalo do
konca vojne. Tekom svojega obstoja je

GVP opravljalo izredno pomembne naloge, ki so značilne za organizirano zaledje v času vojne. Verjetno najdemo malo
primerov tako uspešno organiziranega zaledja, ki je delovalo praktično sredi močnih
sovražnikovih postojank. Zato so se pripadniki teh enot po vojni organizirali s ciljem,
da ohranijo spomine bodočim rodovom.
Zbrali so ogromno gradiva in objavili dve
publikaciji : Goriško vojno področje v 80.tih letih prejšnjega stoletja in monografijo
Sinil je žar novega dneva, ki je izšla l. 2004
in je zahtevala izredne napore Odbora
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Skupnosti. Seveda tudi vse, kar je napisano v obeh publikacijah, ni moglo povsem
v celoti prikazati delovanja GVP med vojno.
Zato ostaja tudi za tiste, ki bodo nadaljevali
to delo še naprej naloga, da dopolnjujejo
zgodovinske spomine na vlogo in delo
GVP. Člani Skunosti borcev GVP so sodelovali tudi pri vseh skupnih aktivnostih
ZB, pomagali so svojim članom, ko so bili
pomoči potrebni in postavili obeležja na
krajih njihovega delovanja. Tudi tukaj ostajajo še neizpolnjene naloge, ki jih predajajo
novemu vodstvu.
Udeležence, ki so zastopali organizacije ZB
s področij vseh Komand mest nekdanjega
GVP so pozdravili: župan občine RenčeVogrsko Aleš Bucik, predsednica KS Renče
Alenka Gregorič, predsednik Območnega
združenja ZB Nova Gorica Vladimir Krpan,
predsednik Območnega združenja Idrija
Jelko Kašca, predsednik ANPI iz Sovodenj
Vito Primožič, predsednik Odbora za
Goriško Sergej Pelhan, direktor Goriškega
muzeja Andrej Malnič, predsednica ZB Komen Vesna Colja, predstavnik Organizacije
vojnih invalidov Tavčar ter predstavnik
veteraniv vojne za Slovenijo tov. Rafko Mokorel.
Zbor je poleg izvolitve novega odbora, ki
mu bo predsedoval Bojan Kerševan iz Renč,
sprejel tudi dopolnjen Pravilnik Skupnosti
in plan dela za naslednji dve leti.
Ob tem je prav, da se spomnimo na to, kako
so delovala, kakšne naloge so opravljale in
kakšno vlogo so imela vojna področja, ki
so bila ustanovljena po celi Jugoslaviji.

Za to nam bo služil kar primer Goriškega
vojnega področja, ki se je dokončno oblikovalo novembra 1944., ko je vojna oblast
9. korpusa združila takratni Idrijsko in
Goriško vojno področje. Tako ustanovljeno
GVP so sestavljale Komande mest Idrija,
Cerkno, Čepovan, Ajdovščina, Senožeče,
Sežana in Gorica, od decembra 1944 pa
še KM Postojna. Na področju vojne oblasti 9. korpusa sta bili še Kobariško vojno
področje z Brdi in Benečijo ter Gorenjsko
vojno področje, pa tudi posebna Komanda
mesta Trst.
Komanda Goriškega VP in Komanda mesta
Gorica sta potem skoraj ves čas do konca
vojne imeli sedež v Renčah. Zato je prav,
da se Renčanci še posebej zavzamemo za
ohranjanje tradicij tega izredno pomembnega segmenta NOB.
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili
posamezna področja aktivnosti GVP med
NOB:
• Politično in propagandno delovanje
Za prebivalstvo in borce je bilo pomembno informiranje. Za to so bili organizirani
mitingi, sestanki, važno vlogo pa je odigral tudi partizanski tisk. Na področju
delovanja 9. korpusa je redno izhajal
edini dnevnik v okupirani Evropi: Partizanski dnevnik. V partizanskih tiskarnah
je izšlo veliko publikacij, ki jih je primorski
človek željno prebiral, saj je bil dolga leta
prikrajšan domače tiskane besede.
• Sodstvo in javno tožilstvo
Vojna prinese s sabo tudi poostren od-

dogodki

•

•

•

•

nos do prestopkov in prekrškov. Vrhovni
plenum OF je že l. 1941 sprejel osnove
sojenja za primere protinarodnega delovanja in sistem sodstva izpopolnjeval
do konca vojne. S tem je v glavnem
preprečil samovoljnost nekaterih posameznikov, obenem pa vlival zaupanje pri
prebivalstvu, ko sovražna in kriminalna
dejanja niso ostala nekaznovana. Vojna
področja so imela pri tem važno vlogo.
Mobilizacijski odsek
Bojne enote so se zaradi izgub morale
izpopolnjevati, zato je bila proglašena
splošna mobilizacija zdravih moških od
18. do 50. leta. Sprejemali pa so tudi
mlajše ali starejše prostovoljce in prostovoljke. Vojna področja so s svojimi
mobilizacijskimi službami in ob sodelovanju s krajevnimi odbori skrbela za
normalen potek mobilizacije ter oskrbo
in prilagajanje mobilizirancev, če je bilo
le mogoče.
Sanitetni odsek
Na Komandah mest so delovale ambulante, v katerih je delovalo 6 zdravnikov.
Bolničarke in bolničarje so pošiljali na
izobraževanje v sanitetno šolo 9. korpusa. Na področju GVP je bila organizirana področna bolnišnica v Erzelju in
v Pedrovem nad Branikom, ki je doživela
tragično usodo zaradi izdajstva 26.januarja 1944, ko je padlo 11 partizanov. Sanitetni odsek je skrbel tudi za splošno higieno, zbiranje sanitetnega materiala in
zdravil ter zelo pomembno razuševanje.
Deloval je tudi veterinarski oddelek.
Ekonomski odsek
je skrbel za oskrbo bojnih enot pa tudi
drugih s hrano, obleko, obutvijo in drugim potrebnim materialom. Zbrani material in hrana so bili shranjeni v skladiščih,
delovale pa so delavnice, kuhinje, mesnice, mlini in pekarne.
Za naš okoliš je bilo zelo važno skladišče
pri Mlečniku v Bukovici in pri opekarnah v Renčah, kamor je prihajalo blago
iz Furlanije, ki ga je zbirala odporniška
organizacija Montes, vaščani pa so ga z
vprežnimi vozovi odvažali do Vitovelj, od
tam pa domačini v Trnovski gozd.
Prometno-tehnični odsek
je skrbel za prevoze blaga za potrebe
partizanskih enot v skrajno težavnih
in nevarnih razmerah. Kljub temu so
uspeli razrešiti mnogo problemov s
požrtvovalnostjo, složnostjo in iznajdljivostjo. V orožarskih delavnicah so popravljali orožja, izpopolnjevali pa so
tudi domače partope. Radio-električna
delavnica je vzdrževala električne
naprave, pisalne stroje in drugo, posneli

pa so tudi devet gramofonskih plošč s
točkami igralske skupine 9. korpusa.Na
osvobojenem ozemlju je delovalo 152
km telefonskih linij, električne centrale in
še mnogo drugega.
• NOVGRAD(Narodnoosvobodilne vojne gradnje)
je bila najštevilčnejša enota GVP, ki so sestavljali trije bataljoni. Novembra 1944. je
imela 1130 borcev, januarja 1945. pa 1085
borcev. Ti so največkrat v veliki nevarnosti opravljali dela pri utrjevanju, popravilu
cest in mostov, gradnji bolnišničnih in
drugih objektov, bunkerjev in popravilu
požganih domov. Upravljali so pečarsko
delavnico in kar devet žag.
• Obveščevalna služba
je zbirala podatke o sovražniku predvsem za potrebe bojnih enot. Njihova
poročila je zbiral in preverjal na podlagi večih virov obveščevalni center 9.

korpusa. Obveščevalna mreža je bila
tako razpredena, da je segala čim bliže
sovražnikovih postojank in celo v njihove
štabe v Trstu, Gorici, Sežani, Postojni, Idriji, Cerknem, Tržiču, Vidmu in drugod.
Njihova dejavnost je bila uperjena tudi
proti sovražnim agentom, ki so se vrinjali
v naše enote in prihajali v naše kraje.
• Vojaška in diverzantaska dejavnosti
Enote GVP so bile stalno tudi zadolžene
za zavarovanje krajev, bolnic, skladišč,
zborovanj, delavnic itd, in so zato večkrat
prišle v bojni stik s sovražnikom ter imele
tudi izgube, ki pa na srečo niso bile
prevelike predvsem zaradi sodelovanja vsega prebivalstva pri zavarovanju
in pravočasnem javljanju nevarnosti.
Izvajale so tudi sabotažne akcije na

železnici, cestah, telefonskih zvezah in
sovražnikovih postojankah.

Da bi imeli sliko o velikosti te zaledne vojske 9. korpusa v okviru Goriškega vojnega področja naj navedem nekaj številk
za 31.januar 1945:
-Komanda GVP
161 borcev
-KM Ajdovščina
71 borcev
-KM Cerkno
119 borcev
-KM Čepovan
86 borcev
-KM Gorica
vklj. v Komando GVP
-KM Idrija
79 borcev
-KM Postojna
55 borcev
-KM Senožeče
vklj. V KM Sežana
-KM Sežana
87 borcev
-Part. Straža Renče
17 borcev
-1. bataljon NOVGRAD
453 borcev
-2. bataljon NOVGRAD
334 borcev
-3.bataljon NOVGRAD
298 borcev

Brez dvoma je obstoj in učinkovita organizacija zalednih enot partizanskim brigadam mnogo pomagala pri njihovem
uspešnem delovanju, obenem pa je
predstavljala najtesnejšo povezavo vojske
s civilnim prebivalstvom, ki je bilo tudi
organizirano v OF in drugih organizacijah. Vse to pa je bila tudi velika moralna
opora tistim, ki so bili dnevno izpostavljeni
nečloveškim naporom in nevarnostim v
boju proti večkrat številčnejšemu in bolje
opremljenemu sovražniku, saj so vedeli, da
sodeluje pri skupni borbi ves narod in, da
je kolikor toliko poskrbljeno tudi za njihove
domače.
Zato zaslužijo borci GVP in njihovi komandanti visoko priznanje in spoštovanje.
Miran Pahor
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veseli december v občini

BOŽIČNI KONCERT

Čeprav smo že prestopili prag
novega leta in se godbeniki pihalnega orkestra Vogrsko že
pripravljamo na državno tekmovanje, ki bo v maju se še vedno radi spominjamo tradicionalnega božično- novoletnega
koncerta.
Na dan državnosti, 26.12.2007 smo se v
nabito polni kotalkarski dvorani v Renčah
predstavili z pestrim programom. Gos-

titelji smo medse povabili pisano paleto
nastopajočih: mažoretke iz Prvačine, kotalkarji iz Renč, plesno šolo Soy Cubano.
Orkester se je po uvodni državni himni,
predstavil z Arsenalom, in The student
princ, nadaljevali smo z Po jezeru, Lojterco in What a wonderful world.
Vrhunec večera in izjemen glasbeni
užitek smo ponudili poslušalcem s 3
skladbami, v katerih so skupaj z orkestrom
zapeli tudi več kot 100 članski združeni
pevski zbori: MePZ Senožeče, MePZ Primorje Ajdovščina, MePZ Tabor Kalc 1869

Knežak in seveda domači MoPZ Lijak
1883 Vogrsko.
Skupaj smo zaigrali ario iz opere Nabucco :Slavenkoor uit nabucco, Moment
for marricone, Conquist of paradise in
Tratata, zdaj igra naša muzika. Večer smo
zaključili vsi nastopajoči skupaj s skladbo
Sveta noč in nepogrešljivim Radetzky
marschom. S humornimi vložki je program povezoval Boris Kopitar. Voščila pa
sta izrekla župan občine Renče-Vogrsko
Aleš Bucik in presednik krajevne skupnosti Kazimir Kerševan . Zasluge za napredek v kvaliteti izbora in izvajanja
skladb gredo v prvi vrsti našemu dirigentu Tomažu Škamperletu, zato se mu
godbeniki ob tej priliki
iskreno zahvaljujemo za ves vložen trud.
Zahvala pa gre tudi vsem tistim, ki so na
tak ali drugačen način pripomogli k izvedbi koncerta.
Ana Hvalica
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MIKLAVŽ … O, ŽE PRIŠEL JE MED
V RENČAH NAS, STARI, DOBRI
DEDEK MRAZ…

5. decembra nas je v Renčah obiskal
Miklavž. V kulturni dvorani ga je nestrpno pričakalo veliko otrok. Miklavža
je spremljal otroški pevski zbor iz
Podnanosa. Otroke je obdaril s knjigami in sladkimi dobrotami. Prireditev je
organizirala župnija Renče.

BOŽIČEK
V MEDIC
HOTELU

Dan pred Božičem je s svojim obiskom
razveselil starejše stanovalce v Medic
hotelu v Arčonih sam Božiček v spremstvu harmonike in nežno je zazvenela
pesem Renških pevcev, pa tudi prvi od
svetih treh kraljev je bil tam.
Božiček jih je toplo pozdravil in jim
zaželel predvsem zdravja. Skromno jih
je obdaroval, s svojim obiskom pa dal
veliko veselja in zasvetile so se iskrice
v očeh.
Franko Arčon - Božiček

V šoli na Vogrskem smo ga čakali vse
leto, da pride in nas obdari, ta dobri
mož. Pisali smo mu pismo, mu naročali
vse (ne)mogoče stvari, ga vabili na
čaj in mu zatrjevali, da ga imamo
neskončno radi. Potem smo se kar cel
dooolgi teden lepo obnašali, nič nergali in spakovali, da bo le videl, kako
pridni smo.
In prišel je petek, dan D. Otroci iz šole
so se dopoldne pridružili otrokom
iz vrtca in skupaj smo spekli en velik
pladenj piškotov. Nato smo si voščili
mirne in vesele praznike ter nazdravili
z otroškim šampanjcem.
V telovadnici je bilo že vse nared za prihod dedka Mraza. Povabili smo vse otroke
iz šole in vrtca na Vogrskem, otroke, ki
so obiskovali novoletne delavnice in
otroke, ki živijo na Vogrskem in so starejši
od dveh let, pa ne obiskujejo vrtca oz. ga
obiskujejo v drugem kraju. Povabili pa
nismo samo otrok, ampak tudi njihove
starše, brate, sestre, stare starše. Rajanju
so se pridružili tudi ravnateljica šole, ga.
Slavica Bragato, pomočnica ravnateljice
za vrtce, ga. Karmen Grosar in predsednik Krajevne skupnosti Vogrsko, g. Kazimir Kerševan. Verjemite, telovadnica je
pokala po šivih!
Učenci so pripravili kratek program,
pridružili so se tudi otroci iz vrtca. Zaigrala je kitara, zadonela je pesem. Prepevali so čisto vsi, tudi tiste stare mame,
ki vedno potožijo, kako brez očal nič ne
vidijo. S pesmijo smo priklicali dedka

Mraza, ki je prišel v spremstvu vile Pravljice, nežne in krhke deklice. Zelo je bil
vesel, da smo ga sprejeli s pesmijo, saj
je to en od načinov širjenja veselja in
ljubezni. Z otroki je poklepetal, vsakega
povprašal, kako se ima v šoli ali vrtcu, ali
ga učiteljica kaj uboga, kako mu gre pri
matematiki in povedal, da je bil njemu v
šoli najljubši glavni odmor. Vse otroke je
obdaril in nato so vsi otroci in učiteljice
zaplesali okrog njega. Rajanje se je nadaljevalo v prostorih vrtca, kjer smo se posladkali s sladicami naših pridnih mamic
in babic ter otrok iz šole in vrtca.
Dedek Mraz je odšel na zasluženi počitek,
vila Pravljica tke nove in nove pravljice za
vse otroke, mi pa ju lahko le čakamo, da
nas ob koncu leta ponovno obiščeta.
Vsi delavci šole in vrtca, skupaj z učenci
in otroki, se zahvaljujemo Krajevni
skupnosti Vogrsko, ki je prispevala
darila za vse otroke.
Katarina Tischer Gregorič
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veseli december v občini

BOŽIČNI POTOP

31.december: veseli december je
dosegel vrhunec s prelepim silvestrovanjem v pravljično okrašeni kotalkarski dvorani v Renčah.

BILO NAM JE LEPO.
Izkušene kuharice iz OŠ Renče so nam pripravile okusen golaž,
pridne žene iz Vogrskega, Bukovice, Volčje Drage in Renč so
napekle izjemno pecivo, ansambel LIMIT je skrbel za plesne
užitke, Nejc in Blaž skupaj z ljubitelji petja za pevske užitke
in seveda čisto vsak s svojo dobro voljo za to, da je bil večer
popoln.
Hvala vsem!

15. decembra-tradicionalni božični potop v reki Vipavi .
Tisti dan je bila voda izjemno čista, druženje prijetno in
učinkovito.

STOJNICA
DOBROTE

15. december: stojnica dobrote ( Karitas) na trgu v Renčah
se je ponašala s čudoviti ročnimi izdelki, delom pridnih rok
naših žena.
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slovarček:
EYCK, CAO, ANTISTEN,
ROOSA, JIZERA, LANO.
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NAGRADNA KRIŽANKA »Naši občinski svetniki«
Geslo iz križanke vpišite v priložen kupon in ga pošljite do 10 . 3. 2008 na naslov:
OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, S pripisom: »Nagradna križanka«. Iz med prispelih pravilnih rešitev bomo izžrebali tri nagrade, ki
jih bo prispevala trgovina Sa.Vo. d. o. o. Vogrsko.

Občina Renče - Vogrsko

iz naših vrst

ZA LEPŠO
UREDITEV
OKOLICE PRED
OBČINSKO
STAVBO

Nagradni
KUPON
za KRIŽANKO

geslo:

odreži in pošlji

ime in priimek:

naslov:

telefon:

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

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

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: Arčon Boris, Alenka Gregorič,
Alenka Klančič, Nataša Podgornik, Bogo
Rusjan in Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev: Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
Februar 2008

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 BMP in v čim boljši resoluciji
• Tekst in fotografije naj bodo v
e-mailu pripete kot »Priponke«

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

5%
8%
10%
12%

popusta
popusta
popusta
popusta

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

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE
Iz prispelih pravilnih rešitev križanke decembrske številke
so bili izžrebani:
1. Žižmond Viljem - Vojko, Bukovica 51, 5293 Volčja Draga
2. Novak Verena, Martinuči, 36, 5292 Renče
3. Johanes (Han) Vuga, Volčja Draga 30A, 5293 Volčja Draga
4. Gregorič Irena, Bukovica 51A, 5293 Volčja Draga
5. Tischer Roland, Volčja Draga 45A, 5293 Volčja Draga

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v poslovalnici: Avto šola
MARUS, Trg 21, 5292 Renče.
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reportaža

JELKE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Vogrsko

Volčja Draga

Bukovica

Renče

PUSTNE ŠEME

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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