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beseda uredništva in župana
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ROJSTNI DAN
26. aprila praznujemo občinski praznik, posvečen dnevu, ko
so se tri krajevne skupnosti, ki tvorijo občino Renče – Vogrsko, skupno odločile, da gredo na samostojno pot, v ustanovitev nove občine. Datum je kot rojstni dan, čeprav jih je
bilo na poti nastajanja občine kar nekaj, ki bi lahko simbolizirali ta dan. Vendar to ni najbolj pomembno, pomembna
je njegova vsebina in sporočilo. Prav je, da se ob tej priliki

poveselimo, a da tudi pogledamo prehojeno pot in doseženo na njej. Primerno je, da se spomnimo tistih, ki so vložili
veliko truda in zagnanosti za dosego tega cilja, tudi tistih, ki
so preprečili odtujitev dela ozemlja, kar bi okrnilo celovitost
novoustanovljene občine. Tudi njim mora biti v zadovoljstvo,
da so njihovi napori in zagnanost obrodili sadove. Vendar življenje teče naprej, v delo in ustvarjanje v novi občini so se
vključili ljudje, ki smo jih izbrali in jim zaupali na volitvah. Od
njih upravičeno pričakujemo, da bodo še naprej uspešno
uresničevali naša pričakovanja.
Novonastala, mlada skupnost, kot je naša občina, potrebuje
kot novorojenček, še posebno skrb in pozornost. Zbliževanje
različnih interesov med krajevnimi skupnostmi in usklajevanje znosnosti sobivanja je nedvomno zahtevno početje, še
posebej takrat, ko nekaterim postane lokalistični plot previsok in skupni interesi tuji. Prepričan pa sem, da je večji krog
tistih, ki se zavzemajo za enakomeren in celovit razvoj naše
skupnosti. Med te je treba omeniti združenje Mladi RenčeVogrsko, ki so s svojim načinom delovanja marsikomu za
vzgled, pa društva, organizacije, klube, šole in mnoge posameznike.
Zato je tudi prav, da se na ta dan s priložnostnimi priznanji
oddolžimo tistim, ki so še posebej dejavni in zaslužni in se
razdajajo za naše skupno dobro.
Takšno razmišljanje vlada tudi v našem uredništvu, kjer smo
politiko in politikantstvo pustili pred vrati in poskušamo s
sliko in besedo prikazati utrip delovanja in dosežke z vseh
področij udejstvovanja ljudi v občini. Glede na pretežno
pozitiven odziv med bralci sklepamo, da je naše poslanstvo
uspešno in naj nam bo to vzpodbuda za bodoče delo.
Vsem občanom naše občine in tudi ostalim čestitamo za občinski praznik, čestitke in dobre želje pa veljajo tudi za ostale
prihajajoče praznike.
Boris Arčon
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DRAGE OBČANKE
IN OBČANI,

tudi v letošnjem letu sledimo strategiji dolgoročnega razvoja
naše občine, ki predvideva enakomeren razvoj vseh treh KS in
v vsaki KS eno veliko investicijo, ki je oz. bo sofinancirana iz državnih oziroma evropskih sredstev. Trenutno potekajo gradbena dela na renški obvoznici, kjer nam je prestavitev plinovoda
povzročila kar nekaj operativnega zastoja. Vendar potekajo sedaj dela zelo intenzivno – nasip med Goriškimi opekarnami in
novim mostom je zgrajen. Naslednji korak je poiskati primerno
začasno rešitev za priklop ceste preko novega mostu na obstoječo cesto.
V mesecu februarju smo organizirali javno obravnavo projekta
za revitalizacijo kulturnega doma v Bukovici in izgradnjo spominskega parka Zorana Mušiča. Predstavitve se je udeležilo veliko krajanov, ki so potrdili, da je načrtovana prenova vsebinsko
pravilna. V objektu se bo preuredilo veliko dvorano s 320 sedeži in v zaodrju manjšo dvorano za družabna srečanja manjših skupin (npr. literarni večeri, komorne prireditve…). Velika
dvorana pa se bo uporabljala za kulturne prireditve in srečanja
društev upokojencev in borcev.

Župan
Aleš Bucik

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni dokument, ki definira nadaljnji prostorski razvoj osnovne infrastrukture in pozidave. Sam postopek sprejemanja OPN je zelo zapleten in
dolgotrajen, saj traja minimalno leto in pol. V postopek sprejemanja OPN so vključeni občani, upravljavci javne infrastrukture
(Elektroenergetska podjetja, komunalna, cestna, PTT, vodovodi…) in razna ministrstva, ki podajo 19 različnih soglasij. V začetku aprila smo organizirali javne okrogle mize v vseh treh KS
z namenom, da pridobimo mnenje krajanov glede umestitve
v prostor primarne infrastrukture – ceste, trase daljnovodov,
zemljišča potrebna za šole, vrtce, pokopališča, parke in druge
javne površine in načrtovane širitve vaških jeder.
V občini smo naredili veliko tudi na področju zdravja in ob tej
priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste pristopili k akciji »Poda-

pregled dogodkov

Občinski list I Občina Renče - Vogrsko

rimo otrokom zdravje«. Do konca aprila
bomo namreč omogočili osemintridesetim deklicam, da se brezplačno cepijo proti raku materničnega vratu. Da je
bila naša odločitev dobra, potrjuje tudi
dejstvo, da se bo – po besedah ministra
Miklavčiča - prihodnje šolsko leto začelo
brezplačno cepljenje enajstletnih in dvanajstletnih deklic proti virusom HPV.
Predvsem pa, spoštovane občanke in
občani, mi je v veselje, da vam kot župan
lahko čestitam ob občinskem prazniku.
Prisrčno vas vabim na prireditve, ki se
bodo v tem tednu odvijale v naši občini.
S spoštovanjem,
Aleš Bucik, župan

KLIC
VARNE HIŠE
V Grosuplju se je odprla 'Varno
hišo za otroke'. Gre za hišo, kjer bivajo otroci brez staršev, zapuščeni,
zlorabljeni in pomoči potrebni otroci.
Trenutno se zbirajo oblačila za bratca,
dvojčka, potrebujeta oblačila za starost
4-5 let. Če bi kdorkoli imel kakršna koli
oblačila, ki bi jima prišla prav.
Zbirajo tudi
vso drugo
opremo in
oblačila za
otroke vseh
starosti. Preglejte malo
svoje omare,
kleti, premečite škatle z
igračami in
podarite kaj
za otročičke v
varni hiši.
Naslov kriznega centra:
Hiša zavetja Palčica,
Brvace 41, 1290 Grosuplje.
Kontaktni telefon: 01 781 80 50,
040 194 190 (CSD Grosuplje)

PROGRAM PRIREDITEV V OKVIRU
OBČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE
RENČE-VOGRSKO 2009
1.

2

3.

4.

5.

6.

Petek, 17. april, ob
20.00 uri
Kulturna dvorana
Renče
Sobota, 18. april,
Kotalkarska dvorana
Renče
Nedelja, 19. april,
Kotalkarska dvorana
Renče
Nedelja, 19. april,
ob 12.30 uri
Poligon pri Dvorcu
Vogrsko
Sreda, 22. april, ob
18.00 uri
Avla v Kulturnem
domu Bukovica

KOMEDIJA »ČUDNA BOLEZEN IN STARI GREHI«
Amatersko gledališče iz Štandreža
Organizira: Krajevna skupnost Renče
17. MEDNARODNI POKAL RENČ
kratki program in športni pari, Kotalkarski klub Renče
17. MEDNARODNI POKAL RENČ
dolgi program, Kotalkarski klub Renče
ŠKULJADA
3. občinsko odprto prvenstvo v metanju kamna - trojke
Organizira: Društvo Škulja

OTVORITEV RAZSTAVE »BATTAGLIONI SPECIALI« BRANKA
ČERMELJA in LIKOVNIH IZDELKOV UČENCEV OŠ LUCIJANA
BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE v sodelovanju z amaterskimi
slikarkami
Organizira: Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga in
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče s podružnico
Sreda, 22. april, ob OTVORITEV RAZSTAVE KVAČKANIH IZDELKOV
18.45 uri
Razstavlja: Marta Abram
Hodnik v 1. nadOrganizira: Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga
stropju v Kulturnem
domu Bukovica
Četrtek, 23. april
SVEČANA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RENČE-VOGR2009
SKO S PODELTIVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ

7.

Petek, 24. april, ob
14.00 uri
Zdravstveni dom
Renče
8. Petek, 24. april, ob
20.00 uri
V razstavnih prostorih krajevne skupnosti Renče
9. Sobota, 25. april,
ob 20.00 uri
Kulturni dvorani
Renče
10. Nedelja, 26. april
Cel dan

11. Ponedeljek,
27. april
Start: Renče, shod
Trstelj
12. Sobota, 2. maj
V vseh treh KS

OTVORITEV DVIGALA V ZDRAVSTVENEM DOMU
Organizira: KS Renče, Zdravstveni dom Renče in Občina RenčeVogrsko
OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ »ANDSKE SLEDI IN
VTISI«
Razstavlja: Oskar Molek, fotograf iz Buenos Airesa
Organizira: Krajevna skupnost Renče
DOBRODELNI KONCERT »70x7 BO POVRNJENO«
v okviru projekta »BELI GOLOB«
Sodelujejo. ŽPZ Rože, MePZ Trnovo, MPZ Provox
OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNOVANJU OBČINSKEGA
PRAZNIKA »JURJEVANJE«:
ob 9.00 pred občinsko stavbo v Bukovici: PRIHOD KOČIJ, ob 9.15
odhod proti Vogrskemu
ob 11.00 odhod izpred Dvorca Vogrsko preko Volčje Drage in
Bukovice proti Renčam
ob 13.00 odhod s Trga v Renčah proti Bukovici, kočijam se pridružijo konjeniki
ob 14.00 pred občinsko stavbo v Bukovici: BLAGOSLOV KONJENIKOV in POZDRAVNI NAGOVOR ŽUPANA
ob 14.30 kulturni program (folklorna skupina iz Bovca) in predstavitev občinskih vrtnarjev
po kulturnem programu družabno srečanje občanov ob plesni
glasbi
Organizira: Konjeniško društvo Soča, Občina Renče-Vogrsko, krajevne skupnosti
ZA JEDAČO POSKRBLJENO!
TRADICIONALNI POHOD NA TRSTELJ
ob 9.00 voden odhod na Trstelj s Trga v Renčah
ob 12.00 shod pohodnikov in konjenikov na Trstelju
druženje ob šaljivih športnih igrah
Organizira: Športno društvo Partizan Renče
BUDNICA
Mladinski Pihalni orkester Vogrsko

april 2009
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Projekt kulturnega doma s spominskim parkom Zorana Mušiča

EDEN NAJPOMEMBNEJŠIH V OBČINI
Konec leta 2006 in v prvi polovici leta 2007 je Projektno
razvojni svet (PRS) občine
vodil strokovno pripravo Programa razvoja občine za obdobje 2007 – 2013, ki ga je
nato občinski svet na svoji seji
29. maja 2007 tudi sprejel.
Med temeljne strateške cilje
razvoja občine sta umeščena
tudi:
ureditev administrativnega središča
občine v Bukovici in vsestranski razvoj
krajevnih skupnosti z uravnoteženimi
družbenimi in gospodarskimi dejavnostmi občine, upoštevajoč dejansko stanje
in doseženo stopnjo razvoja posamezne
krajevnih skupnosti.
Tudi na temelju navedenega je župan
Aleš Bucik že v letu 2008 vodil aktivnosti priprave projekta Obnove Kulturnega
doma v Bukovici in postopke zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev iz virov
tudi izven občinskega proračuna.
Priprava celovitega projekta Kulturnega doma s spominskim parkom Zorana Mušiča v Bukovici je z izdelanimi
arhitektonskih in programskih idejnimi
zasnovami projekta v januarju letos prišla v fazo, ko je bilo potrebno izvesti širšo strokovno in javno razpravo, saj gre
za enega najpomembnejših projektov v
občini.

Te vrste postopkov za pomembne razvojne projekte opredeljuje tudi sprejet
Program razvoja občine 2007 – 2013, saj
v okviru ciljev razvoja občine določa:
da so vrednote sobivanja vodilo pri oblikovanju občine in posledično temu je
osnovno vodilo pri sprejemanju pomembnih odločitev družbeni konsenz
na osnovi argumentirane javne razprave.
Pripravljene programske in arhitektonske idejne zasnove Kulturnega doma s
spominskim parkom Zorana Mušiča v
Bukovici je najprej obravnaval Projektno
razvojni svet občine na svoji seji 27. januarja 2009.
Po izčrpni predstavitvi in razpravi je sprejel naslednje zaključke:

Predstavljene programske in arhitekturne vsebine sledijo ciljem razvoja občine
začrtane v Programu razvoja občine za
obdobje 2007-2013.
Celovit pristop k prostorski zasnovi celotnega centra Bukovice omogoča kvalitetno obravnavo predlaganih rešitev
tako v strokovnem krogu kot z javnimi
predstavitvami tako v okviru KS kot širše.
Ker gre za projekt ne samo krajevnega
ampak tudi občinskega pomena, morajo
postopki priprave in verifikacije projekta
potekati v tem smislu.
Programi in arhitekturne idejne zasnove
so glede na cilje in potrebe zasnovane
realno.
Občinska uprava in KS naj v času nastajanja projekta dogovorita tudi način
upravljanja z izgotovljenim projektom
ter učinkovito in racionalno uporabo bodočih prostorov.
Posebno pozornost naj posvetita vključevanju kulturnih in ostalih društev KS
in občine v ta projekt ter vzpodbujanju
nastajanja novih aktivnosti, ki jih bo ta
projekt omogočal.
Na osnovi teh pozitivnih zaključkov seje
Projektno razvojnega sveta, se je v prostorih podružnične šole v Bukovici 4.
februarja izvedla zelo dobro obiskana
javna okrogla miza. Prisotnim se je podrobno predstavilo celoten projekt. Po
predstavitvi se je odvijala kvalitetna in
demokratična javna diskusija o vseh vidikih predstavljenega projekta. Mnenja in
sugestije podane v tej diskusije
strBorislahko
in Bogo
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nemo v naslednje vsebine, ki naj bi bile
v pomoč pri nadaljnjem poteku priprave
projekta:

Kulturni dom Bukovica

preveriti smiselnost ureditve fleksibilne
pregrade med obema dvoranama,
ali se bo koristno in racionalno uporabil
sedanji balkon na severni strani dvorane,
KS in občina naj v postopku poteka projekta tudi ustrezno uredita vlogo naložb
in njihov vpliv na eventualno spremembo strukture lastništev nepremičnin,
preveriti, če je mogoče nad zasnovano
galerijo urediti še en prostor, funkcionalno naj se uredi hodnik vzdolž dvorane in
ustrezno število vhodov oz. izhodov, ali
je potrebna v dvorani dnevna svetloba
in če je, potem to primerno rešiti z ustreznimi nujnimi arhitekturnimi posegi v
obstoječ objekt, pojavlja se nekaj pomislekov o arhitekturnih posegih v objekt,
vendar je prevladalo večinsko mnenje,
da je potrebno dvorano in celoten Kulturni dom preurediti primerno novim
razmeram in času, občina in KS naj vzporedno s potekom projekta pripravljata
tudi program funkcionalnih vsebin in
gospodarnega koriščenja na novo preurejenih in pridobljenih prostorov.
Poimenovanje Kulturnega doma s spominskim parkom po Zoranu Mušiču
župan je predstavil pobudo za poimenovanje in predviden potek postopkov
tega poimenovanja, na poimenovanje
Kulturnega doma s spominskim parkom
po Zoranu Mušiču ni bilo pripomb,
pri poimenovanju podružnične šole se
predlaga, da se preimenovanje podružnične šole v Bukovici po Zoranu Mušiču
najprej uskladi z matično šolo in KS Bukovico, nato naj se nadaljuje postopke.

ga centra ter ciljev začrtanih v PRO 2007
– 2013, podpira se nadaljevanje aktivnosti na tem projektu s smiselnim upoštevanjem pripomb in predlogov z javne
okrogle mize, podpira se, da je potrebno
najprej prioritetno ustrezno preurediti in
usposobiti kulturno dvorano in galerijo v
Kulturnem domu, ki bo posvečena delu
in spominu na rojaka in umetnika Zorana Mušiča, podpira se župana, da nadaljuje aktivnosti tako, da bosta dvorana in
galerija v novi funkciji sredi leta 2010,
obvezuje se vse tri svetnike KS v občinskem svetu, da aktivno podpirajo projekt
v občinskem svetu tako v fazah priprave
kot ob sprejemanju letnih proračunov
občine, da bo projekt potekal po pred-

stavljenih vsebinah in dinamiki, kar so vsi
trije prisotni svetniki soglasno prevzeli
kot svojo obvezo, podpira se nadaljevanje formalizacije postopka poimenovanja Kulturnega doma s spominskim
parkom po našem rojaku in umetniku
Zoranu Mušiču, predlaga se županu, da
strokovne službe občine v sodelovanju
z vsemi tremi KS vzporedno pripravljajo
programe kulturnega in ostalega gospodarnega koriščenja obnovljenega
Kulturnega doma, usklajeno z ostalim
kulturnim dogajanjem v občini.
Predsednik Projektno razvojnega sveta
občine Silvester Vončina, univ.dipl.ekon
Foto: Bogo Rusjan

Povzetek in zaključki javne
okrogle mize

Ob zaključku javne okrogle mize so udeleženci sprejeli naslednje zaključke:
da so take okrogle mize nujne za tovrstne pomembne projekte in se v tem
smislu podpirajo podobne aktivnosti župana tudi v bodoče,
predstavljene programske in arhitekturne zasnove Kulturnega doma s spominskim parkom Zorana Mušiča v Bukovici
ustrezno vodijo k realizaciji občinskega
administrativno upravnega in krajevneapril 2009
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KULTURNI DOM S SPOMINSKIM PARKOM ZORANA MUŠIČA V BUKOVICI

Poklon spominu obletnice
rojstva slikarja in grafika
svetovnega slovesa Zorana Mušiča je edinstvena
priložnost, da arhitektura v
prostor vpisuje nove pomene,
briše obstoječe fizične in mentalne meje ter ponuja nove
načine razumevanja in uporabe prostora.

Središče kraja postane prostor bogat s
pomeni, na katerem so prepoznavne vse
naravne in grajene entitete, ki so povezane v aktiven medsebojni odnos, v prostorsko obliko vzajemnosti.

Spominsko območje bo povezovala promenada, aktivna sprehajalna pot, simbolno poimenovana povezovalna linija
kulture.

Arhitekturni sklop spominskega parka
sestavljajo dominantni objekti tega prostora: Kulturni dom, Osnovna šola, cerkev Svetega Lovrenca in spomenik NOB.
V zasnovi gre za prepletanje arhitekturno
urbanističnega in simboličnega učinka.

To je priložnost, da se prostor oblikuje kot
odkritje in nova izkušnja, ki spodbuja poglobljen individualni in kolektivni razvoj.

Predstavljen spominski park je nastal v
duhu tradicije prežemanja javnega in
kulturnega življenja, intervencija, ki se
identificira kot sodobna.
6
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Park bo razdeljen na več točk, kjer se
sprehajalec ustavi, usede, razmišlja, poklepeta, morda prebere Mušičevo misel,
ki se pojavi kot neke vrste grafit.
Točke bodo namenjene samotnim sprehajalcem pa tudi skupinam z vodiči
(otroci z učitelji).

iz občine
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Prva faza predvideva rekonstrukcijo stavbe Kulturnega doma z ureditvijo zahodnega dela spominskega parka.
Objekt bo poleg kulture namenjen družbenim dejavnostim.

Večji arhitekturni posegi zunanjosti
objekta se izvedejo na južni in zahodni
fasadi.
Južna fasada z novimi okenskimi odprtinami daje novo dimenzijo celotnemu
prostoru južnega parterja, ki se odpira
proti vhodnemu delu Osnovne šole.
Na zahodni fasadi je predvidena prizidava. V prizidavi bodo urejeni potrebni
prostori občinske uprave.

V obstoječem zaodrju bo na novo urejena mala dvorana, imenovana galerija
Zorana Mušiča.
Mala dvorana bo namenjena manjšim
kulturnim prireditvam in slavnostnim
sprejemom. Hkrati bi bila to slikarjeva
spominska soba, glede na neposredno
bližino njegove rojstne hiše.
Spominska soba bo opremljena kot multimedijska informacijska točka, z literaturo in mediateko materialov o Mušiču.
Tlakovane površine v parku sledijo centralni osi in z njihovo tlorisno postavitvijo
simbolično predstavljajo grafični motiv.
Grafični motiv postane povezovalni člen
tlakovanja celotnega kompleksa. Med
gradbenimi materiali prevladujeta avtohtona opeka in kamen.

Zunanja ureditev bo oblikovala raznolikost obstoječih ambientov.
Tlakovano dvorišče na zahodni strani
objekta bo povezovalo notranji in zunanji prostor spominskega parka.
Obstoječa zelena površina na zahodnega dela parka, delno poraščena z različnimi vrstami dreves, je predmet nove
arhitekturne zasnove .
Prostorsko zasnovo parka usmerja vzdolžna os, označena s kovinskimi portali, ki
dajejo ritem celotni kompoziciji spominskega parka. Portali naj bi poleg oblikovne funkcije služili kot panoji za informacije o sami kulturno turistični točki in
različnih kulturnih dogodkih, ki se bodo
odvijali na tem prostoru.

Na južni strani parka, kjer se teren naravno znižuje, je predviden kamnit amfiteater.
Novi arhitekturni elementi pomenijo dodatek simbolnega in duhovnega.
Park s spominsko sobo se lahko uvrsti
v turistične poti, postane točka šolskih
ekskurzij. To je tudi priložnost, da obiskovalcu predstavimo tudi druge zanimivosti, ki se tičejo kraja, občine in okolice.
Spominski park Zorana Mušiča je
primer socialnega, civilizacijskega, kulturnega sožitja in odprtosti
evropskega okolja.
Ines Bonutti

V skladu z obstoječimi predpisi in normativi bodo primerno urejeni vsi spremljajoči prostori.

Preurejena dvorana s 300 sedeži bo večnamenski prostor namenjen večjim kulturnim prireditvam.
Večnamenska dvorana bo opremljena z
sodobnimi tehničnimi napravami.
april 2009
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DEVETDESETLETNIK FRANC
PREGELJ-BORO
Naj mi bo oproščeno, ker sem si
gornji naslov sposodila pri Borovem prijatelju, dr.Branku Marušiču,
ki je tako slikovito, zgoščeno in
dosledno predstavil življenje našega
rojaka, Renškovca, Franca PregljaBorota po domače in za prijatelje.

Zbrali smo se v Markovi koči nad Renčami
na Valentinovo, 14. februarja in si kot prijatelji segli v roke predvsem zato, da počastimo
bogato življenje našega prijatelja Borota.
Devetdeset let je skoraj stoletje in minulo
je eno najplodnejših, nabogatejših stoletij
v zgodovini človeštva. In prav tako je doživljal in živel prijatelj Boro, kar je zapisal tudi
dr.Marušič v nagovoru na dan slavja:

»V četrtek, 6. februarja 1919, na dan,
ko se je rodil naš današnji slavljenec tovariš Franc Pregelj - Boro, so njegove rodne
Renče preživele že tretji mesec v razmerah
italijanske vojaške okupacije. Mali Franc je
bil ob rojstvu formalnopravno še vedno
državljan Avstro-Ogrske, dvajset mesecev
kasneje je Italija postala suverena nad dotlej
zasedenimi ozemlji zahodne Slovenije. Ta
državnopravna sprememba je potlej vodila
življenje in odločitve primorskih Slovencev,
ki so bili polni razočaranja in zlih slutenj o
lastni prihodnosti. V tem negotovem vzdušju se je začrtovala pot skozi življenje Franca
Preglja, mladeniča, ki bi se sicer zmogel šolati vse do najvišjih stopenj. Moral je v poklicno šolanje in opraviti vajeniško šolo, da
je našel lahko potem zaposlitev v Gorici in
tudi možnost izobraževanja ob delu. Sočasno pa se je idejno odločal in s petnajstimi
leti postal član mladinskih vrst komunistične stranke Italije in nato leta 1937, z
osemnajstimi leti, njen redni član.«
Boro se je šolal na srednji tehnični šoli v Bologni in kot vojak pristal na Sardiniji.Toda po
dopustu doma, se je vključil v delo OF in postal član Okrožnega odbora OF za Goriško in v vsej svoji strahoti, borbenosti in veri
v slovenskega človeka doživljal drugo svetovno vojno. Njegova izredna rahločutnost,
ljubezen do književnosti-poezije in proze,
predvsem pa vera svobodno domovino,
sta ga gnali naprej v pogumu in borbeosti.V
trenutkih največjih preizkušenj so nastajale
pesmi, lepe misli, poezija srca.
Vse naše vasi od Vitovelj, do Dornberka in
Gorice so prepletene z hrabrim delom našega Borota, z organiziranjem protifašističnega upora in sodelovanjem s partizani.
8
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Povojno
politično
delo je Borota pripeljalo v diplomatsko
službo v Milano in
Rim. Ob delu je študiral pravo in pridobil
visoko izobrazbo.
Dr. Marušič nadaljuje
svojo pripoved:
»Po upokojitvi je
dopolnilno deloval
na
gospodarskem
področju, veliko je
potoval in s pridom Sladki nasmeh ob pravnukih
uporabil svoje znanje
tujih jezikov. Navezal je veliko stikov z ljudmi »strokovnjaki iz bivše Jugoslavije« dogovariz tujine in zlasti ceni svoje znanstvo s polj- jajo za sodelovanje z Marcom Pirino. Obžaskim pisateljem Arkadyjem Fiedlerjem lovati je, da eden od teh »strokovnjakov«,
(1894-1985), svetovnim popotnikom in živi med nami. Nenehno obtoževanje parpiscem mnogih potopisnih knjig.
tizanskega boja, želja po izenačevanju tega
boja z njemu nasprotni stoječim taborom in
Politične spremembe, ki jih je Slovenija navsezadnje tudi sodelovanje z italijansko
doživela pred skoraj dvajsetimi leti, je spre- skrajno desnico, kažejo na posebno obliko
jel z različnostjo občutkov. Kakor je videl v državljanskega ponosa in zavednosti. Obesamostojni Sloveniji eno temeljnih dejanj nem pa te izkrivljenosti vodijo vodo na mlin
zgodovinskega razvoja, ni pa sprejel in ne tistim sosedom, ki netijo nemir na obmejsprejema enostranskega vrednotenja parti- nem prostoru.
zanskega boja in poskuse rehabilitacije slo- Našega slavljenca je skozi življenje privenskih nasprotnikov tega boja. Prav zaradi vlačevala književnost. Nekaj drobcev je
sodelovanja v slovenskem narodnoosvo- objavil, nekaj pa je ostalo v rokopisu. Med
bodilnem gibanju se je znašel na seznamu tem gradivom je tudi daljša in zelo pripo89 odgovornih za fojbe in deportacije, na ved V objemu smrti o človeku, ki je pojedel
seznamu, ki ga je leta 1995 objavil Marco gobo in čaka razmišljajoč na smrt, ki bo naPirina iz Pordenona. Z izmišljenimi podatki stopila v primeru, če je bila v resnici zaužita
je bil Boro obtožen genocida. Ker se očitno goba zelo strupena, zelena mušnica.

Boro s prijatelji

slovenska država tedaj ni dovolj resno zavzela za reševanje problema, da bi branila
posameznika in protifašistični odpor, se je
reševanja primera lotil kar sam in tožil Pirino.
Toda tožil ga je tudi Pirina. Po dolgih letih
je bil primer končan maja 2005 z razsodbo
sodišča v Bologni. Franc Pregelj Boro je
bil oproščen. Morda je ob tem primeru
doživel še eno razočaranje zaradi nedejavnosti slovenske države. Pa še nekaj. Te dni je
izvedel za časopisno vest, kako se nekateri

Na koncu te svoje pripovedi se je Boro spomnil na Tolstojevo Vojno in mir in na enega
od protagonistov tega romana, ko je vzkliknil Und vivat die ganze Welt (In naj živi ves
svet)! Spremenimo nekoliko te besede in
slavljencu vzkliknimo: Naj živi življenje!
In kako je primerno vzklikniti to prav danes
tu nad Renčami, ko se, sledeč pregovoru,
na sv. Valentina dan po zimskem počitku
prebuja zemlja. Zato mu voščimo še veliko
zdravega življenja. Njegova pokončnost in
živost naj nam bosta najboljši zgled. Ne bo
mu lahko slediti.«
Dodamo lahko samo še to, da smo ponosni
na našega rojaka!
Po zapisu dr.Branka Marušiča zbrala, uredila
in fotografirala Katjuša Žigon
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90 let Milana Kerševana iz Oševljeka

DVE MEDALJI ZA HRABROST
2. januarja je v krogu družine in prijateljev slavil častitljivi jubilej eden
izmed najstarejši moških iz Renč.
Čestitkam in željam za čim lepše
nadaljnje dni so mu izrekli tudi
predstavniki Društva upokojencev
in Krajevne organizacije Zveze
borcev, katerih član je od njihove
ustanovitve.
Devetdeset let je lepa starost in Milanu
je bilo življenje večkrat postlano s trnjem
kot z rožicami. Družina ponosnih Keršavanov je imela 8 otrok: 7 bratov in sestro. V
kriznih časih med obema vojnama so se
preživljali z obdelovanjem krpic zemlje,
oče pa je bil poznan čebelar.
Milan je moral komaj 20-leten v italijansko vojsko in po nekajmesečnem urjenju
so ga že poslali osvajat Albanijo. Tam so
vojaki živeli kar udobno in Milan, ki je bil
odličen strelec, je bil v ponos svoje enote,
saj je na tekmovanjih osvajal sama odličja.
Vendar so ga nekega dne poklicali v komando in oficir ga je vprašal, ali se počuti
Italijan ali Slovenec. Odgovoril mu je , da
ga je mati od rojstva učila slovensko, zato
se ne more počutiti drugače kot Slovenec.
Tedaj mu je oficir primazal tako klofuto, da
mu je še dolgo zvonilo v ušesih. Drugi dan
je vedel, zakaj je bil vprašan. Dobil je premestitev na fronto v Libijo, kakor vsi Slovenci. Potem je skoraj eno leto preživel v
severni Afriki v italijanski vojski, kjer so se
spopadali z Angleži in trpeli v neznosnem

puščavskem podnebju. Milanove krogle
pa so švigale nad glavami nasprotnikov. Pri
El Alameinu je postal
angleški ujetnik. Nekaj časa je preživel v
ujetniškem taborišču,
toda kmalu so slovenske mobilizirance ločili
in jih začeli pripravljati
za borbene enote protihitlerjevske koalicije.
Ko so začeli dobivati
vesti iz domovine, so
se odločili, da gredo
pomagat Titovim partizanom. Angleškim častnikom, ki so jih
vadili so bili tako simpatični, da so hoteli
kar z njimi. V poznem poletju l. 1942 so
odšli v Bari, kjer so še naprej vadili in v začetku l. 1943 na Vis. Maršal Tito jih je sprejel
z velikim veseljem in se z vsakim rokoval.
Milana so vključili 5. bataljon 11. Dalmatinske brigade, kjer so bili sami Slovenci.
Z juriši in desanti so osvajali najprej otoke
in nato po kopnem preganjali Nemce ,
ustaše in četnike. Krajev se poimensko ne
more niti spomniti. Reko so kar obšli, kajti
ukaz je bil, da morajo čimprej osvoboditi
Trst. Pri Ilirski Bistrici pa so naleteli na peklenski odpor in padlo je veliko najboljših
borcev. Ampak končno so Nemce strli.
Milanov bataljon je bil določen, da zasede Tržič (Monfalcone) in to mu je uspelo
brez večjih naporov. Tu so se partizani sre-

čali z Novozelandci, ki so prebijali nemško
fronto po celi Italiji. Srečanje je bilo zelo
prisrčno.
Milan je za svoja dejanja v partizanih dobil
dve medalji za hrabrost.
Demobiliziran je bil v začetku l.1946, ko se
je tudi oženil s Štefko Bavconovo, aktivistko OF in AFŽ.
Sledila so leta težkega prebijanja skozi življenje, delo pri opekarni, kmetijski zadrugi in končno pri Šampionki, kjer je odšel v
zasluženi pokoj. Z ženo sta morala skrbeti
za tri sinove in hčer, kar v tistih časih ni
bilo lahko. Štefka je pred petnajstimi leti
omagala, kar je Milana močno prizadelo.
Sedaj skrbi zanj sin Bojan z družino in
vsem skupaj želimo čim manj težav.
Miran Pahor

MLADA
USPEŠNA
KIPARKA
Ikara Černe iz Oševljeka pri Renčah je letošnja nagrajenka študentskega Prešernovega sklada za kiparstvo. Mlada kiparka je absolventka Akademije za likovno
umetnost (ALU) v Ljubljani. V začetku
leta 2009 je pod mentorstvom prof. Ožbolta razstavljala svoja najnovejša dela v
Mestni galeriji v Ljubljani in se odmevno
udeležila mednarodne kiparske razstave
v italijanski prestolnici, za kar ji je bilo podeljeno omenjeno visoko priznanje. Čestitamo mladi umetnici na začetku njene
kiparske poti. 
Albert Pušnar
april 2009
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RENŠKI UPOKOJENCI NA IZLETU V
ZAMEJSTVU
V soboto, 14. marca je renško društvo
upokojencev za svoje člane organiziralo enodnevni izlet po tržaškem krasu v
zamejstvu. Začeli smo v Repnu, slikoviti
kraški vasi tik ob meji. Ogledali smo si
kraško hišo – muzej, kjer nam je tamkajšnja gostiteljica prikazala, kako so nekoč
živeli na krasu, še bolj pa nas je prevzela
njihova skrb za ohranitev slovenstva v

teh krajih, slovenske besede in običajev. Pot nas je
vodila naprej proti
Bazovici, kjer smo
se najprej ustavili na kmetiji, kjer
mleko predelujejo
v različne mlečne
izdelke. Sledila je
degustacija in nakup. Naslednji postanek je tudi bil v
neposredni bližini
Bazovice in sicer
ob
spomeniku
prvim žrtvam fašističnega zatiranja po prvi svetovni vojni.
Njihovemu spominu smo se oddolžili s
polaganjem cvetja k spomeniku, ki pa je
bil, kot nič kolikokrat doslej, pomazan s
protislovenskimi besedami. Profašistično
gibanje je na tržaškem očitno še kako
živo in aktivno.
No, kljub nelagodnemu občutju smo
pot nadaljevali do Doline, kjer smo si
ogledali obrtniško izdelavo čokolade,

prisluhnili razlagi proizvodnega procesa, nismo pa se mogli izogniti pokušine
in nakupa. Dobro razpoloženi smo na
hitro prestopili mejo in si v Seči ogledali gojenje in razstavo kaktusov. Sledil je
zaključek v pivnici Emonec v Kopru, kjer
smo se nekoliko podkrepili, zavrteli in se
v večernih urah dobro razpoloženi vrnili
domov.

NORDIJSKA HOJA

Boris Arčon

Društvo ljubiteljev teka Filipides je 8. marca v okviru 18. teka po Panovcu, organiziralo tudi
nordijsko hojo na 5 kilometrov. Vreme je bilo kot naročeno. Nordijske hoje se je udeležilo 23
hodcev, 5 nas je bilo iz Renč. V prijetnem druženju nam je bilo lepo.
Vse, ki bi se radi spoznali z nordijsko
hojo, vabimo, da se nam pridružite. Na
4 kilometrov hoje gremo vsak ponedeljek in sredo ob 17. uri iz Starega placa
v Renčah. Tisti, ki nimate palic, pa si jih
lahko izposodite pet minut prej na Trgu,
ob vhodu v ambulanto.
Zapisala: Jelica Turel
Fotografije: Slavica Babič in Jelica Turel

Miro Merljak, 90-letnik iz Renč je kot najstarejši udeleženec nordijske hoje, ki ni zaostajal za mlajšimi, zasluženo osvojil pokal.
10 april 2009
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KONCERT VRHUNSKE VOKALNO INSTRUMENTALNE SKUPINE GEMAJ
IZ MAKOL
Krajevna skupnost Renče je na predvečer 8. marca prijetno presenetila s povabilom na koncert skupine Gemaj iz
Makol, ki nas je v lanskem letu navdušila
s koncertom v okviru prireditev Mohorjevo 2008. Tudi tokrat so ljubitelje petja
in instrumentalne glasbe, ki so napolnili Kulturno dvorano v Renčah, očarali z
vrhunskimi priredbami in izjemno doživeto interpretacijo slovenskih pesmi in
pesmi drugih narodov.
Da smo lahko na koncertu res uživali, so
poskrbeli tudi renški pevci, ki so za vsa
naša dekleta skupaj s skupino Gemaj zapeli nekaj pesmi.

Program, ki je bil tokrat tematsko obarvan in posvečen predvsem dekletom,
ženskam, materam, je humorno povezovala Jerneja Krapše.

Po koncertu, na katerem so vse obiskovalke prejele spominsko darilce, ki so
ga izdelali v Varstveno delavnem centru
Nova Gorica, je Krajevna skupnost Renče
vse obiskovalce v dvorani povabila še na
skupen zaključek večera. Ob okusnem
prigrizku in pijači smo ljubitelji petja s
skupino Gemaj oblikovali še drugi koncert večera, ki se je nadaljeval do jutranjih ur.

Krajevni skupnost Renče se zahvaljujemo za prijeten pevski večer in upamo, da
bomo skupino Gemaj kmalu spet slišali
v Renčah.
BA

Foto: Iztok Arčon

KONCERT SLOVENSKEGA OKTETA
Dvorec Vogrsko je na pobudo in povabilo MoPZ Lijak 1883 Vogrsko včeraj 29.
marca 2009 gostil Slovenski oktet. Nabito polna dvorana se je predajala glasbenim užitkom moškega pevskega zbora
z več kot petdesetletno tradicijo petja.

Sami zase pravijo, da gojijo tako sloven- Gostitelje, domači pevski zbor, pa bomo
sko ljudsko kot umetno pesem. Oktet lahko slišali na tradicionalnem Gotardosestavljajo: Andrej Ropas, Vladimir vem koncertu v začetku meseca maja.
Čadež, Janez Triler, Rajko Meserko,
Maja Orel
Jože Vidic, Primož Dekleva, Matej
Foto: Bogo Rusjan
Voje in Janko Volčanšek.
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NA PUSTNI TOREK

Jajce v jajcu

Na pustni torek smo se našemili in z mladinskim orkestrom
odpravili po vasi. Zbrali smo se pri zadružnem domu, kjer smo
zaigrali eno po domače in potem odšli proti Malemu Dunaju. Hodili smo od hiše do hiše in igrali, nakar je začelo grmeti,
bliskati in deževati, zato smo se zatekli pod streho. Ko je nehalo deževati smo nadaljevali pot proti Volčji Dragi. Nazadnje
pa smo obiskali našega župana Aleša Buck-a. Zbrana sredstva
smo si razdelili, salame in jajca,… pa pojedli.
Po vasi pa se niso odpravili le »ta mladi« ampak tudi »ta starejši«.

Posebno jajce, ki ga je znesla kokoš Sonji Rusjan iz Renč.
Jajce, katero je bilo več kot dvakrat večje od normalnih jajc
je Sonja skuhala v olupkih čebule, da se je obarvalo v velikonočni pirh.
Ko smo pirh na Veliko noč razbili je bilo začudenje veliko,
saj je bilo pod lupino še eno normalno jajce (jajce v jajcu).

IGRA NARAVE

Radovan Rusjan

Ana Bric

OBISKI 90-LETNIKOV
Prišel je mesec marec…
V zraku se čuti vonj pomladi.
Ptice silijo k domačijam in s
komaj slišnim oglašanjem kličejo
pomlad. Zemlja postaja toplejša,
narava diha.

poveselijo z nami in poklepetajo, potožijo o težavah, ki jih spremljajo v tako
častitljivih letih. Šele tiste iskrice, ki jih
vidiš v očeh, ti povedo, kako malo pozornosti polepša vsakdan.
Vzemimo si čas in pojdimo med naše
starejše občane, ki komaj čakajo, da se
srečamo, a ne samo ob 8. marcu, temveč tudi čez celo leto.

In tako kot vsako leto obiščemo upokojenci – člani upravnega odbora naše
90-letnike na domu ob 8. marcu, s cvetlico, kot simbolom življenja in pomladi.
Veseli in srečni čakajo na naš obisk, se

Tekst in foto: Renata TISCHER

Občni zbor društva upokojencev Bukovica-Volčja Draga

PRED NOVIMI NALOGAMI
Mrzli in turobni zimski dnevi mar- Nekateri so boljše volje že, ko se odpravlja- pa nas je prijetno razveselila z zabavnim
jo po trgovinah po raznih nakupih.
skečem.
sikoga spravijo v slabo voljo.
V starosti pa je malce drugače…telo ne
uboga več, oči slabo vidijo, noge bolijo,
srce peša, porajajo se veliko večje skrbi…
Upokojenci iz Bukovice in Volčje Drage
smo se zbrali 20. marca na občnem zboru
članov društva. Pregledali smo plan, ki smo
si ga postavili v letu 2008, podali finančno
poročilo, izpeljali sprejem novih pravil društva upokojencev. Zadali smo si novih nalog, ki jih bo potrebno opraviti v tem letu.
Dramska skupina Zarja iz DU Ajdovščina

12 april 2009

Župana smo zaprosili za besedo, obenem smo se mu tudi zahvalili za donacijo. Zahvalili smo se tudi našemu članu
društva za podarjen fotokopirni stroj ter
gospe Vilmi Gatnik za dolgoletno pobiranje članarine.
Za prijetno vzdušje pa je poskrbel kot vedno naš muzikant Franko. Zaplesali smo
ob čudovitih zvokih in njegovem žametnem glasu.
Renata TISCHER, foto: Bogo Rusjan
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Praznovanje dneva žena in materinskega dneva

PODARILI GLASBO IN VRTNICO
Mladinski pihalni orkester se je tudi letos spomnil praznika, ki ju praznujemo v
mesecu marcu. S koncertom, ki je bil 13.
marca v zadružnem domu na Vogrskem,
smo počastili dan žena in materinski dan
ter ženam in materam podarili vrtnico.
Nastopili so tudi člani godbeniške šole
in sicer v sestavu kvinteta trobil (Tilen
Puc, Martin Petrovčič, Ana Hvalica,
Matjaž Zorn in Jakob Gregorič) in
kvarteta trobil (Tilen Černigoj, Tilen
Vrtovec, Jakob Kavčič in Luka Ličen).
Medse smo povabili tudi šolarje podružnične šole Vogrsko, kateri so nam recitirali in zapeli različne pesmice. S prisrčnim
plesom so pokazali, da so zelo gibčni in
prisrčni. Z aplavzom smo pohvalili njihov
nastop in trud, ki sta ga v nastop vložili
Katarina Tischer Gregorič in Andrejka Rijavec. Učenci teorije godbeniške
šole, pa nas so pod vodstvom Kristine Kovačič prijetno presenetili in nam
glasbo prikazali na drugačen način - z
glasbenimi palicami, zvončki in ostalimi
manjšimi tolkali. Materinski dan nikakor
ne gre brez pesmi Mamica je kakor zarja,

katero smo slišali v izvedbi kvarteta Rdečih harmonik (Ana Lisjak, Špela Saksida, Klemen Skočir in Andrej Berce).
Ker glasba ne pozna meja, smo združili
različne instrumente v trio. Irena Gregorič s klarinetom in Nika Gregorič s
flavto sta ob spremljavi Tine Saksida na
klavirju zaigrale valček. Navzoče je pozdravil predsednik godbeniške šole Miloš Gregorič, ki je nastopajoče pohvalil
in jim z lepimi besedami vlil pogum za
nadaljnje delo. Velike zahvale smo iz-

rekli tudi vsem mentorjem, še posebej
Tomažu Škamperletu, kateri z velikim
veseljem razdaja svoje znanje in mlade
godbenike uči novih pesmi. Njemu gre
namreč največja zasluga za to, da postajamo iz dneva v dan boljši in številčnejši, kar smo poslušalcem dokazali s tem,
da smo zaigrali tudi nekaj zahtevnejših
skladbic. Prijetno razpoloženi smo po
nastopu še malce pokramljali ob dobrem pecivu in kozarčku pijače.
Tina Saksida

POKLON ŽENSKAM S KONCERTOM
V soboto, 28. marca se je v Dvorani Negovan Nemec v Biljah odvijal glasbeni
koncert, na katerem se je predstavila Br-

kinska godba 2000 in že skoraj »domači« Pihalni orkester Vogrsko. Pobudo
za koncert je dal ravno Pihalni orkester

Vogrsko, v Kulturnem turističnem društvu Zarja iz Bilj pa so to priložnost z
veseljem sprejeli. S koncertom so se
godbeniki želeli pokloniti ženskam, saj
v marcu praznujemo kar dva njihova
praznika – dan žena in materinski dan.
Hkrati je to tudi odlična priložnost in
dodatna motivacija, da godbeniki predstavijo nove skladbe, ki jih preigravajo
po natrpanem prazničnem decembru.
V prvem delu so mladi Brkinci predstavili tri skladbe, ki jih bodo odigrali
tudi na mednarodnem tekmovanju v
3. težavnostni stopnji, ki bo potekalo 6.
aprila v Rivi del Garda (Italija). Pihalni orkester Vogrsko pa je občinstvo navdušil
z nekoliko zabavnejšim programom,
filmsko glasbo in domačimi popevkami. Za piko na i sta orkestra skupaj
zaigrala Lovsko koračnico, kot dodatek
pa še skoraj obvezni Večer na Robleku. Oba orkestra vodi dirigent Tomaž
Škamperle.
Pripravila: Klara Šuligoj
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Potopis po Južni Ameriki

PARIZ-DAKAR NA OBISKU PRI FRLANOVIH

V kulturni dvorani v Renčah smo doživeli
dirko DAKAR skoraj v živo. Reportažo po
južni Ameriki sta nam v sliki in besedi predstavila udeleženca spremljevalne ekipe
Mirana Stanovnika (puščavskega lisjaka)
Dr. Darij Novak in Branko Belingar, ki
sta večkratna udeleženca.
Bilo nas je veliko, še posebej smo bili veseli
velikega števila mladine. Dirka Dakar je bila
v letošnjem letu preložena v južno Ameriko zaradi varnosti tekmovalcev in spremljevalcev. Tekmovalci in spremljevalci
morajo biti fizično in psihično zelo dobro
pripravljeni, ker je tam veliko presenečenj,
veliko peska in veliko prahu ter malo počitka.
Da je ta reportaža oz. potopis uspel se
moramo zahvaliti Občini Renče-Vogrsko,
KS Renče in Miranu Furlanu (Baronu) za
odlično spečen kruh iz njegove krušne
peči ter Cvetkotu za rezanje pršuta

Novo leto nas je pričakalo odeto v
sneg. Seveda smo se ga v vrtcu razveselili in med pogovori se je kmalu
razvilo vprašanje odkod obleke, iz
česa so, kako nastane blago in kaj
pa je to preja?

Avtošola MARUS

PIHALNI
ORKESTER
VOGRSKO NA
BELIH STRMINAH
Med člani orkestra se je že pred leti pojavila ideja, da godbeniki kot del skupine, ki
ustvarja kulturo, na poseben način obeležimo »naš« praznik, 8. februar, in to z
izletom na eno od bližnjih smučišč. Pred
dvema letoma smo se odpravili na smučišče Črni vrh nad Cerknim. Tokrat, sicer
nekoliko z zamikom, smo se na sončno
in toplo soboto, 14. marca, z organiziranim avtobusnim prevozom odpravili na
smučanje v italijanski Zoncolan. Krasen
dan, prijetna smuka in vesela družba…
vse to je botrovalo k temu, da je dogodek uspel. Upravičeno pričakujemo, da
bo to postala tradicija, in že sedaj vabimo še kakega prijatelja, da se naslednje
leto odpravi na smučanje z nami!
Pripravila: Klara Šuligoj
14 april 2009

Tudi muc prede. Hm?!
Pa smo se odpravili na obisk, k Frlanovim
seveda. Ker smo pri hoji že zelo spretni,
smo bili hitro na cilju. Sprejeli sta nas prijazni gospodinji. Nas je najprej začaral
prostor in vzdušje v njem. Ob špargetu
zakurjenem z drvmi, kjer se je grel čaj,
smo posedli okoli kolavrata. Gospa Fani je
vzela v roke šop postrižene volne, ga spre-

tno zmencala med prsti in na vretenu se
je začela navijati nit. Kar tako. Potem je nit
navila še na drugo vreteno in nato iz dveh
spredla debelejšo nit. Gospa Fani je z nogo
poganjala pedal, ki je vrtel kolo, ki je zavrtelo drugo kolo, ki je zavrtelo vreteno…
Bilo je prijetno, kot je vedno, ko se počutiš
varnega pri nonici. Posladkali smo se s čajem in piškotki. V dar smo dobili nit in veliko vrečo volne, da bomo ustvarjali z njo.
Tudi mi smo prijazni gostiteljici obdarili,
potem smo se spet toplo oblekli, zunaj
zlezli še na velikansko klopco, s katere smo
pomahali v fotoaparat in se vrnili domov,
v naš vrtec.
Bili smo pod močnim in prijetnim vtisom
in v prihodnjih dneh smo izdelali svojo
odejico iz volne, nitko in kroglico za obesek, cofek, tkali smo in šivali in iskali enake pare rokavičk, ki smo si jih skrivali, tipali
smo enake strukture blaga in to z zavezanimi očmi!
Pomagali smo poiskati začetek in konec
volne in oblekli smo punčko in fantka.
Naučili smo se pesmico o muci predici in
razumeli,
kaj pomeni-mucek prede.
					
Anka Krpan Skomina
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SLOVESEN PREŠERNOV DAN
V slovenskem prostoru obeležimo s prireditvami vsako leto različne praznike
(dan upora, praznik dela, dan državnosti, dan reformacije, dan samostojnosti),
ki zaznamujejo pomembne dogodke
nacionalne zgodovine, vendar ima od
vseh največjo težo prav 8. februar, kulturni praznik, obletnica smrti velikega
slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. Na ta dan se v nacionalnem okviru
podeljuje Prešernove nagrade najuglednejšim umetnikom: pesnikom, pisateljem, dramatikom, slikarjem, kiparjem,
fotografom, glasbenikom, gledališčnikom, koreografom, baletnikom, režiserjem in drugim umetniškim ustvarjalcem

in poustvarjalcem
(interpretom).
Učenci
osnovne
šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in učenci podružnične šole Bukovica so tudi letos kot
vsako obeležili kulturni praznik s prireditvijo v kulturni
dvorani Renče.
Nataša Domazet

Skupina ljubiteljic likovne umetnosti in petošolci skupaj ustvarjali

POBEG V NARAVO
Pogosto razmišljamo, kako narediti pouk čimbolj učinkovit,
hkrati pa prijeten, kako maksimalno aktivirati učence, da
bodo skozi raznovrstne dejavnosti osvojili zastavljene
učne cilje ter prišli do čimbolj
kvalitetnega in dolgotrajnega
znanja. Ena izmed poti je tudi
vključevanje posameznikov,
krajanov ter različnih organizacij in društev v pouk ter
izvajanje pouka izven zidov
učilnice.
Ideja o sodelovanju ljubiteljic likovne
umetnosti iz Renč in učencev 5. razreda
se je rodila ob ogledu novoletne razstave v Renčah, ko nam je gospa Hema
Jakin med drugim nazorno razložila in
predstavila različne likovne tehnike, ki jih
ljubiteljice uporabljajo pri svojem likovnem izražanju.
Za skupno ustvarjanje smo izbrali dan v
tednu, ko smo imeli združen pouk petošolci iz Renč in Bukovice. Sončen torkov dopoldan je bil kot nalašč za pobeg
v naravo. Na travniku ob novem mostu
so nas pričakale Hema Jakin, Zmaga
Prošt in Anamarija Metlikovec. Pokazale so, kako same pristopijo k slikanju,

kako izberejo motiv, pripravijo pripo- Utrinke si lahko ogledate na fotografijah,
močke in materiale. In potem smo začeli poskrbeli pa bomo, da bodo nastale
ustvarjati. V prijetnem, sproščenem de- umetnine na ogled.
lovnem vzdušju, ob nevsiljivem svetoNives Hvalica
vanju in vzpodbudah je dan prijetno in
prehitro minil.
april 2009 15
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PREDSTAVITEV PLESNEGA CENTRA ADC
15. marca je Plesni center ADC uspešno
nastopal na mednarodnem plesnem festivalu v Lignanu. Lani oktobra ustanovljen Plesni center ADC je po dobre pol
leta delovanja uspešno nastopal na znanem mednarodnem plesnem festivalu v
Lignanu. Center je na festivalu nastopil
s petimi skupinami, ki so se predstavile
v kategoriji “street jam” (hip-hop), v štirih različnih starostnih kategorijah. Ena
izmed petih je bila tudi ta skupina, ki je
na fotografiji. To so dekleta iz OŠ Renče –
učenke 7. razreda :
ANJA CIGLIČ, MANUELA MOZETIČ in
NIKA VODOPIVEC, ostala dekleta so iz
OŠ Branik, OŠ Miren, OŠ Nova Gorica in
OŠ Dobrovo v Brdih. Učenke so zasedle

odlično 1.mesto in
očarale žirijo s točko
“DESS”, ki so jo poimenovale po svojem
trenerju. Konkurenca
je bila huda, saj so se
na festivalu predstavile skupine iz tako
rekoč vseh držav
znotraj EU, pa še kakšna zraven. Zato čestitamo dekletom za
tako dober nastop.
Marija Ciglič, Dolores
Mozetič in Nadja Vodopivec Foto: Plesni
center ADC

14. odprto prvenstvo Renč v skokih z male ponjave

TUDI TEKMA ZA POKAL SLOVENIJE
Več kot 400 tekmovalcev iz 15
društev in klubov iz Slovenije
in zamejstva je v soboto, 14.
marca preplavilo Renče.
Spet so se zbrali na tradicionalnem tekmovanju v skokih z male prožne ponjave.
Udeležba in kvaliteta je bila zelo močna.
Klub izredni konkurenci so se domači
tekmovalci dobro odrezali. Najbolj so se
izkazale mlajše kategorije. Med začetniki
in začetnicami, kjer se tekmuje v posamični konkurenci, jih je bilo iz ŠD Partizan
Renče 5 med prvimi šestimi. Začetnice:
1. Meta Pregelj, 2. Lea Vidič, 3. Anastasija Knez, 4. Nejak Uranič, 6. Špela
Perdec, med začetniki: 1. Danej Tavčar,
2. Manuel Legiša, 3. Lenart Kobal, 4.
Danjel Šinigoj in 6. Aljaž Ferjančič.
Pri Cicibanih so poleg ekipnega 1. mesta
med posamezniki bili Tomi Zavadlal 1.,
Žan Zorn 2., Tom Mozetič pa 4. Odlično
so se odrezali tudi mlajši dečki, ki so bili
ekipno 1., med posamezniki pa je bil David Peras 3. Miha Pregelj 5., 2. ekipa ml.
dečkov pa je osvojila 6. mesto. V starejših
kategorijah, so bile st. deklice ekipno 6.,
mladinke pa ekipno 5. Pri starejših kategorijah se poznajo slabši pogoji za vadbo
težkih skokov, kar je prisotno tudi na tekmovanjih. Upamo, da se bodo pogoji za
njihovo vadbo v bodočnosti le izboljšali in
se bodo lahko tudi oni kosali z najboljšimi
v Sloveniji.
Tekmovanje je organizacijsko odlično
uspelo, saj so pohvale prihajale od prav
16 april 2009

Mlajši dečki

Cicibani

vseh nastopajočih društev in klubov, ki priliki se društvo zahvaljuje vsem, ki so priso se udeležili tekmovanja. ŠD Partizan pomogli pri organizaciji tako zahtevnega
Renče je med najboljšimi organizatorji gi- tekmovanja.
mnastičnih tekmovanj v Sloveniji. Ob tej
D. Arčon
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Podeljena medobčinska Bloudkova priznanja

PUSTILI SO PEČAT
Tudi letos je Medobčinska
športna zveza Nova Gorica
podelila Bloudkova priznanja
za leto 2008 najzaslužnejšim
športnim
delavcem
in
najuspešnejšim športnikom.
Med prejemniki so bili tudi
člani športnih klubov in
društev iz naše občine.
IVAN ARČON
iz Renč, 76 let,
je prejel ZLATO
B LO U DKO V O
ZNAČKO za življenjsko delo .
V mladosti je bil
aktiven športnik
v raznih športnih panogah
(telovadba, plavanje, vaterpolo, odbojka, nogomet,…),
kmalu pa se je začel ukvarjati z organizacijskimi in gospodarskimi dejavnostmi v
TVD Partizanu Renče, pozneje pa tudi pri
drugih klubih. Nepogrešljivo in neprecenljivo je njegovo delo pri izgradnji in
vzdrževanju športnih objektov in naprav.
Sedaj aktivno sodeluje v balinarskemu
klubu Šampionka kot igralec, organizator in gospodar in je s svojo prizadevnostjo vzor mlajšim generacijam.
JURIJ ARČON
iz Renč, 39 let,
je prejel SREBRNO BLOUDKOVO ZNAČKO,
za dvajsetletno
delo v TVD Partizan Renče.
Bil je aktiven
in
uspešen
športnik v vaterpolu, plavanju, gimnastiki in košarki.
Še med športnim udejstvovanjem se je
strokovno izobraževal in postal vaditelj
plavanja, vaterpola, STV, trener gimnastike in vaterpolo sodnik. Poleg uspehov pri vadbi mladih različnih starostnih
skupin je tudi neumoren in nepogrešljiv
organizator na različnih športih in manifestativnih prireditvah, ki jih pripravlja
domače športno društvo.

RADO ČERNE
iz Gradišča, 52
let, je prejel
BRONASTO
B LO U D K O V O
ZNAČKO za desetletno delo
v
balinanju.
Od leta 1996
je aktiven igralec Šampionke Renče, aktiven pa je tudi
kot član izvršnega odbora kluba, kjer je
z mnogimi iniciativami in predlogi pripomogel k uspešnemu delovanju kluba.
Prizadeven je tudi pri izgradnji in vzdrževanju objektov, predseduje tudi disciplinski komisiji.
SIMON
K E R Š E VA N
iz Oševljeka,
56 let, je prejel BRONASTO
B LO U D K O V O
ZNAČKO za desetletno delo v
balinanju. Skoraj dvajset let je
že aktiven igralec, poleg tega se redno vključuje v razna
dela pri vzdrževanju in gradnji objektov,
z nasveti pomaga pri boljši organizaciji
dela v klubu Šampionka in doseganju
dobrih športnih rezultatov.
TOMAŽ
SULIČ iz Renč,
41 let, je prejel BRONASTO
B LO U D K O V O
ZNAČKO za desetletno delo
v nogometu.
Bil je aktiven
nogometaš v
renškem nogometnem klubu . Po končanem aktivnem
udejstvovanju se je hitro vključeval v razne organizacijske funkcije v klubu, kjer je
sedaj tudi tajnik. Zaradi prizadevnosti in
sposobnosti je aktiven tudi v MNZ Nova
Gorica, kjer je član disciplinske komisije,
pri NZS pa je član arbitražne komisije in
delegat na različnih tekmovanjih v organizaciji osrednje nogometne zveze.

PAT R I C I J A
KALIN iz Renč,
39 let, je prejela BRONASTO
BLOUDKOVO
ZNAČKO
za
desetletno
delo v kotalkarskem klubu
Renče. V klub
je prišla leta 1996 in se je z vnetim in
prizadevnim delom vključila v različna
organizacijska dela. Postala je članica
upravnega odbora, kjer opravlja naloge
poslovne sekretarke. Postala je nepogrešljiv člen pri organizaciji različnih tekmovanj, prireditev in prvenstev, še posebej
je bila vidna njena vloga pri organizaciji
Evropskega prvenstva, ki ga je klub organiziral pred leti in je bilo eno najbolje organiziranih prvenstev. S svojim delom je
veliko pripomogla h kvalitetnemu dvigu
dela v klubu.

Športna zveza pa je športnikom
za svoje tekmovalne dosežke v
letu 2008 podelila posebna priznanja:
VELIKO PLAKETO sta dobili kotalkarici
Lucija Mlinarič in Sara Pregelj za vrhunske uvrstitve na svetovnem prvenstvu in drugih tekmovanjih (KK Renče).
MALO PLAKETO je dobila kotalkarica
Martina Vetrih za svoje rezultate na
svetovnem prvenstvu in drugih tekmovanjih (KK Renče).
MALO PLAKETO so dobile telovadke
Asta Fritz, Nea Čotar, Janja Gregorič
in Sara Fritz za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu ekipno (ŠD Partizan
Renče).
MALO PLAKETO so dobili telovadci Borut Černe, Primož Zorn in Žiga Arčon
za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu ekipno (ŠD Partizan Renče).
PRIZNANJA so za svoje tekmovalne dosežke prejele kotalkarice Danaja Černe, Kaja Arčon, Nika Petelin in Tjaša
Zorn (KK Renče) ter telovadka Sara Šuligoj (ŠD Partizan Renče).
V imenu bralcev in članov uredništva
izrekamo vsem prejemnikom priznanj
iskrene čestitke kakor tudi želje po čim
boljših rezultatih tudi v prihodnje.
Boris Arčon

april 2009 17
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V zimskih mesecih športniki ne počivajo

INTENZIVNI TRENINGI

9. februarja je bila v Novi Gorici
vsakoletna prireditev; podelitev
priznanj najboljšim športnikom
za minulo leto ter Bloudkovih
priznanj za minulo delo.
Nagrajene renške kotalkarice so bile: Lucija Mlinarič, Sara Pregelj, Martina
Vetrih, Danaja Černe, Nika Petelin,
Tjaša Zorn in Kaja Arčon za odlične
uvrstitve na državnih in mednarodnih
tekmovanjih. Za dolgoletno uspešno
delo na področju športa – kotalkanja je

bronasto Bloudkovo priznanje dobila Patricija Kalin.
Sta pa januar in februar meseca, ko
na kotalkarskih prizoriščih ni tekmovanj. Tekmovalci
ta čas ne počivajo,
ampak ga izkoristijo za sestavljanje
novih vaj oz. koreografij, predvsem
pa za intenzivne
treninge, kar pomeni učenje novih likov
(skokov, piruet, korakov), ki jih v času
tekmovanj, od marca do novembra, še
utrjujejo.
Prva priložnost za prikaz, kaj so se novega naučili, je bila v renški kotalkarski dvorani v soboto, 21. marca s tekmovanjem
v obveznih likih, na katerem so kotalkarji
domačega kluba osvojili 11 medalj, od
tega 5 zlatih (Urška Furlani, Jessica
Marka, Ana Turel, Danaja Černe in
Lucija Mlinarič).
Naslednjo soboto 28. marca pa so se

najmlajši kotalkarji preizkusili na tekmovanju Pokal račk, ki je bil že sedemnajsti
po vrsti. Tudi tokrat uspešno, saj je v domačem klubu ostalo 10 odličij, od tega
4 zlata (Žanet Skomina, Matej Ožbot,
Jan Kerševan in Tanita Kaja Černe).
V aprilu se pričnejo večja in pomembnejša tekmovanja. Prvo med njimi je sedemnajsti mednarodni pokal Renč s tekmovanjem v kratkih in dolgih programih
ter med športnimi pari.
Za tekmovalce je to tekmovanje pomembno, saj je eno od izbirnih za včlanitev v letošnjo slovensko kotalkarsko
reprezentanco.
MR

USPEŠEN ZAČETEK
DRŽAVNEGA PRVENSTVA
V Vrtojbi se je v nedeljo začelo državno
prvenstvo MX Feroda Celje v motokrosu.
Sončno pomladansko vreme je ob progo privabilo številne gledalce, ki so bili
tako kot tekmovalci po zimskem premoru že željni začetka sezone. Uvodna preizkušnja je nakazala, da nas čaka še ena
več kot atraktivna sezona. Dirke, ki je štela tudi za mednarodni pokal Alpe Adria,
se je udeležilo rekordnih 128 dirkačev iz
Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške.

Mozetič ter Tilen Vičič, ki tekmujejo v
razredu MX 85, ter Andrej Gregorič v
razredu MX 125 . Najbolje je prvo dirko
sezone med 21 tekmovalci zaključil Jernej, ki je v dveh finalnih vožnjah zasedel
12. in 10. mesto, skupno pa je končal na
12. mestu. Tilen je zasedel končno 14.
mesto. Naš najmlajši tekmovalec Luka je
po končani dirki žarel od veselja. Odlično
je odpeljal obe vožnji, zasedel 17. mesto
in pustil za sabo kaj nekaj tekmovalcev.

Barve A.B.C. Sport kluba so zastopali štir- V razredu MX 125, ki najštevilčnejša in
je dirkači: novinca Luka Ličen in Jernej najostrejša kategorija, je bilo prijavljenih 37 tekmovalcev. Po naporni in do
zadnjega kroga zanimivi dirki je Andrej
osvojil 13. mesto.

Jernej Mozetič 172

Tilen Vičič 188

Člani A.B.C. Sport kluba bodo imeli priliko izboljšati uvrstitve še na petih državnih in osmih pokalnih dirkah.
Luka Ličen 20
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A.B.C. Sport
Foto: Žan Marušič

Andrej Gregorič 101

mladi
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SPOŠTOVANE SOOBČANKE, CENJENI
SOOBČANI!
Kot predsednik Društva Mladi Renče-Vogrsko bi se Vam rad zahvalil za udeležbo na
naših prireditvah, za spodbudne besede
na skupnih druženjih, s katerimi nam vedno znova vlivate novih moči ter voljo za
še bolj zagnano ter boljše delo. Veliko je
bilo lepih trenutkov, ki smo jih preživeli z
Vami, kot npr. takrat ko nas je na Vogrskem
pri OŠ do solz nasmejala gledališka skupina Brce iz Komna z izvedbo igre Amour,
Amore, Liebe...na trnek se lovijo ribe. Simpatično je bilo tudi po predstavi, ko smo
pri obokih vsi skupaj poklepetali ob kozarčku vinca ter domačem kruhu, šelamu
in pršutu.

Lepo smo se imeli tudi v kulturni dvorani
v Bukovici, kjer smo podobno kot leto poprej, lahko uživali ob zvokih tamburaškega
orkestra iz Vipave. Tudi letos smo za Vas
takrat skušali ponuditi nekaj kulturnega in
istočasno nevsakdanjega...lahko rečem da
nam je uspelo.
V društvu se zavedamo tudi pomembnosti
našega okolja in problema ekološke čistoče, zato smo v sodelovanju priredili čistilno
akcijo ob reki Vipavi. Le z našimi previdnimi
gestami lahko poskrbimo za čistočo okoli
sebe in za boljši jutri.

smo omogočili predvsem varnejšo, pa tudi
prijetnejšo uporabo igrišča tako osnovnošolcem, otrokom iz vrtca, kot tudi ostalim.

Zelo smo ponosni tudi na uspešno izpeljan
informativni dan za renške osnovnošolce
skozi oči dijakov novogoriških srednješolcev. Slednji so na sproščen način osnovnošolcem razložili prehod iz osnovnih na
srednje šole, pri katerih predmetih naj
bodo na določenih smereh pozorni, koliko
učenja je potrebnega na določeni smeri
ter odgovarjali na vprašanja učencev.
Izpeljali smo tudi zanimivo tekmovanje
za največjo ter najlepše oblikovano bučo,
z dvema fotoaparatoma kot nagradi za
zmagovalca. Vsi obiskovalci Bučarijade so
se lahko okrepčali tudi s kuhanim vinom in
pečenim kostanjem.

Zelo pomembna, zahtevna in uspešna, je
bila tudi organizacija koncerta Rock šok na
Vogrskem, na kateri so nastopile skupine
Sunwise, Corvus ter Ibunge.

V letu 2009 bomo v našem društvu ponovno skušali dati čim večji pečat dogajanju
v občini Renče - Vogrsko. Cilj in osnovni
namen društva je predvsem združevati, pa
naj gre za ljudi različnih starosti, interesov
ali pogledov ali pa za prebivalce različnih
krajevnih skupnosti. Želimo si postati vezivo, stična točka, kjer bi vsak občan našel
nekaj zase, zato naše delovanje sega na
različna področja družbenega udejstvovanja.
V času odkar društvo obstaja smo številne
projekte izpeljali v sodelovanju oziroma
s pomočjo občine in vseh treh krajevnih
skupnosti, podjetij ter ostalih, prav tako
so naši člani nudili prostovoljno pomoč
pri prireditvah vseh lokalnih skupnosti in
takega sodelovanja se nadejamo tudi v
prihodnje.
Za leto ki je prišlo smo si zadali ambiciozne
načrte. Želimo ponoviti in nadgraditi prireditve, ki so se že izkazale za uspešne. Okolica OŠ Vogrsko ponuja izjemno kuliso za
raznorazne kulturne prireditve na prostem
v poletnih mesecih. Dvorana v Bukovici si
zasluži boljših časov...Te zanimive lokacije
si želimo zapolniti z vsebino in jim povrniti namen – služiti občanom. Poudarek
bomo dali tudi izobraževanju: nameravamo izvesti tečaje računalništva za občane,
organizirati okrogle mize na različne teme
z namenom izmenjave znanj, predavanja,
filmske večere, potopise, itd. Na športnem
področju v naši občini deluje že lepo število društev in ostalih organizacij, zato se
usmerjamo predvsem v ljubiteljski šport.
Najbolj popularna pri nas sta zagotovo
nogomet in odbojka, nadaljevali bomo s
turnirji in jih poskušali nadgraditi na višjo
raven. Poleg tega imamo v načrtu večjo
zabavno-glasbeno prireditev v poletnih
mesecih, za marec pripravljamo velik kulturni dogodek z Borisom Kobalom kot
osrednjo osebnostjo. Vsega nam najbrž ne
bo uspelo uresničiti, potrudili pa se bomo
po najboljših močeh in ob pomoči s strani
lokalnih skupnosti ter podjetij in soobčani
ni dvoma da nam lahko uspe.
Alan Milatovič,
Društvo Mladi Renče-Vogrsko

V društvu absolutno podpiramo in promoviramo udejstvovanje ljudi s športom, zato
smo organizirali tudi več malonogometnih
turnirjev. Še posebej bi rad poudaril turnir v
okviru 1.občinskega praznika, ko je občina
ugodila naši pobudi o prepotrebni prenovi
šolskega malonogometnega igrišča. S tem
april 2009 19
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VATERPOLO POD RENŠKIM MOSTOM

Množice so spremljale plavalne in vaterpolo tekme pod mostom v Renčah, zlasti so bila v
ospredju srečanja z Novo Gorico in pozneje s Koprom.

Poleg splošne množične telesne vzgoje in partizanskega
mnogoboja sta bila plavanje
in zlasti vaterpolo v prvem
desetletju delovanja Partizana
Renče najbolj priljubljeni in
razvejani obliki športnega udejstvovanja. Čeprav je imelo več
društev ob reki Vipavi dokaj
enake možnosti za razvoj vodnih športov, sta se plavanje in
vaterpolo razvila in dvignila
samo v Renčah.
Bilo je 17. avgusta 1952, ko je bila na improviziranem igrišču na reki Vipavi pod
mostom v Renčah odigrana prva vaterpolo tekma na Goriškem. Bila je to tekma
med dvema moštvoma renških fantov, ki
sta se nanjo pripravljali že več časa. Sami
so si izdelali proge za omejitev igrišča iz
letev in telefonske žice ter plavajoča vrata. Bali so se le prehladne vode in slabega
vremena, vendar pa jim je vreme tokrat
šlo na roko.
Iz društvene kronike povzemamo, da
je bilo tistega dne še posebej svečano
vzdušje. Ob igrišču je bilo ozvočenje in
naznanjalo je veliko vaterpolo tekmo. Kakor mnogokrat pozneje, so se Renčani ob
Vipavi zbrali v velikem številu in pripravili
enkratno vzdušje. Ekipi sta nastopili v belih in zelenih kapicah. Po zagrizeni in lepi
borbi so zmagali beli s 7 : 5. Kot začetniki
20 april 2009

in samouki so prikazali več kot zadovoljivo igro, predvsem pa veliko borbenosti in
zagnanosti. Po končani tekmi so odigrali
še tekmo med “mladimi” in “starimi”. Zmagali so mlajši z 9 : 2, saj so starejše prekašali
predvsem v boljšem plavanju.
Naj najštejemo te pionirje renškega vaterpola, ki so tistega dne postavili temeljni
kamen športu, ki je ponesel ime Renč širom Slovenije, Jugoslavije in tudi onstran
meja naše domovine: Arčon Ivan, Arčon Jano, Lasič Mirko, Vižintin Svito,
Vižintin Zvonko, Krpan Lado, Pahor
Adolf, Merljak Ivo, Ožbot Alojz, Vecko…, Vičič Savin, Mozetič Danilo,
Mozetič Mario, Mozetič Lado, Lukežič
Dušan, Mikluš Silvan, Rusjan Bogomil
in morda še kdo.

Pozneje so svojo ekipo ustanovili tudi Novogoričani in tekme z njimi so bile vrsto
let športni dogodek leta. V večini primerov so bili zmagovalci Renčani, kronika pa
vendarle omenja tudi zmago Goričanov s
6 : 3. V septembru 1958 so Renčani prvič
gostovali izven meja Goriške in sicer na
turnirju v Piranu, kjer so igrali s Koprom
3 : 3 in izgubili s Piranom 1 : 2. Nedvomno je bil ta nastop uspeh, hkrati pa je
bil to začetek rivalstva med Koprom in
Renčami. Tudi tu so imeli Renčani dolgo
časa primat, saj so Koprčani v Renčah prvič zmagali šele leta 1962 (6 : 9). Večkrat
so nastopali v Kopru, kjer so bili tudi na
večdnevnih pripravah. Zanimivo, da so si
te priprave plačali kar sami in sicer tako,
da so pomagali pri urejevanju starega bazena v Žusterni, zaslužek pa so namenili
za stroške bivanja. Podobne skromnosti in
samoodpovedovanja so renške vaterpoliste krasili skozi vso njihovo zgodovino.
Iz kronike nadalje razberemo, da je bil v
Renčah leta 1958 vaterpolo turnir Renč,
Mirna in Nove Gorice. Zmagali so Renčani
pred Mirnom in šele tretji so bili Novogoričani. Ob tem so bile tudi tradicionalne
plavalne tekme. V letu 1959, na okrajnem
prvenstvu v bazenu v Novi Gorici, so bili
Renčani v plavanju ponovno najboljši, na
vaterpolo turnirju pa je zmagal Piran pred
Renčami in Koprom.
Leta 1962 so prvič nastopili na republiškem prvenstvu, kjer so kot novinci zasedli tretje mesto za Ilirijo in Celulozarjem, te
ekipe so bile takrat še premočan nasprotnik. Tudi ta datum je bil svojevrsten mejnik, saj so od tedaj naprej redno nastopali
na republiških tekmovanjih, tudi z mla-

Začetki vaterpola v Renčah leta 1952, ekipi belih in zelenih pred tekmo
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dinci in pionirji. In kmalu so bili doseženi
prvi odmevni rezultati. Kljub nemogočim
pogojem za trening je leta 1963 plavalec
Dragan Pahor kot pionir zmagal na republiškem prvenstvu na 200 m mešano in
nato kot član slovenske reprezentance zasedel 3. mesto v isti disciplini na državnem
prvenstvu, Slovenija pa je takrat zmagala.
Istega leta pa so renški vaterpolisti dosegli
največji uspeh dotlej. Pionirska vrsta je v
Celju postala republiški prvak in ta naslov
obdržala še naslednje leto, ko so prvenstvi
organizirali v Novi Gorici. Za to ekipo, ki je
bila potem vrsto let nosilec vaterpolo igre
v Renčah, so nastopili: Martinuč Vojko,
Stepančič Darjo, Mozetič Darjo, Arčon
Boris, Zorzut Boris, Rusjan Srečko,
Jevšček Valetr, Pahor Dragan, Arčon
Andrej, Fajt Marjan in Turel Miran.
Trenerja sta bila Pahor Miran in Polenčič
Franc.
Sledili so nastopi izven meja naše rupeblike: tekme z Mornarjem iz Pulja v Pulju
in Renčah, s Primorjem na Reki, s Celovcem v Celovcu in doma. V letu 1974 sledi
nastop na kvalifikacijah za II. zvezno ligo
na Hvaru. Med sedmimi prvaki republik in
pokrajine so zasedli 5. mesto. Igrali so 7 : 7
z Incelom iz Banja Luke, s 5 : 3 so premagali Strumico iz Makedonije, premočni pa so
Promorac iz Črne Gore 3:13 in Hvar s 2:14.
Takrat je bilo to enkratno doživetje in vsaj
skromno priznanje za večletno požtvovalno delo v neenakopravnih pogojih. Kljub
temu so Renčani vztrajali še vrsto let, vse
dokler ni Vipava postala tako onesnažena,
da je bilo kopanje v njej prepovedano. V
letih 1978 in 1979 so postali tudi članski
republiški prvaki, v letu 1980 pa se z razširitvijo II. Zvezne lige neposredno uvrstili
vanjo, a zaradi nemogočih pogojev v njej
niso nastopili.
Dolgoletni sen renških plavalcev, bazen,
se ni uresničil. Posledica vseh teh dejstev
je bilo izumrtje tega lepega in zdravega
športa, pa tudi plavalne pismenosti so
se renški otroci morali začeti učiti drugje.
Mogoče pa bo drugačen odnos do okolja
vendarle omogočil vrnitev otrok in kopalcev na bregove reke Vipave?
OD KOD VATERPOLO V RENČAH?
Marsikdo se sprašuje, od kod vaterpolo
šport v Renčah? Renčani so bili res samouki v tej športni panogi, toda niso bili prvi,
ki so v Renčah igrali vaterpolo. Med bivanjem zavezniških vojakov v letih 1945 –
47 so Angleži zaigrali vaterpolo nas istem
mestu, kot pozneje Renčani: na jezu pod
mestom. Tudi oni so si izdelali proge iz le-

Vaterpolo tekma leta 1953

tev in telefonskih žic ter nekje dobili mreže za gole. Renčani so jih nekaj let pozneje
posnemali, tudi pri izdelavi rekvizitov, saj
so si vrsto let sami pletli mreže, izdelovali
vrata, proge. Prva tekma je bila odigrana
brez pravih pravil. Le-te je pozneje v kraj
prinesel Ivo Merljak in tako omogočil,
da so se igralci začeli ravnati po njih, kar
je pozneje pripomoglo tudi k nastopom
izven domačega kraja.
V več kot šestdestih letih svojega delovanja so v Renčah, poleg teh osnovnih
športnih dejavnosti, goijili vrsto športov
in v njih dosegali večje in manjše uspehe: košarka, rokomet, odbojka, balinanje,
judo, kajakaštvo, nogomet, kotalkanje,…
Ni zanemarljiv tudi podatek, da je bilo
ogromno športnih objektov narejenih s

prostovoljnim delom. Tako je v letu 1951
bila nekdanja gostilna Brumat preurejena
v prvo telovadnico, ki je služila vse do leta
1988, ko smo ob osnovni šoli dobili nov,
sodoben objekt. Zgrajeni so bili pokrito
balinišče, kotalkališče, nogometno igrišče, zunanja igrišča za rokomet in košarko
in še bi lahko naštevali. Bogata športna
tradicija se kljub spremembam v družbi
vendarle nadaljuje in z manjšimi vzponi
in padci med mladino vendarle zavzema
pravo mesto.
S tem prispevkom smo zaključili kroniko
o začetkih in razvoju športne dejavnosti v
Renčah. Brskanje po preteklosti pa se bo
nadaljevalo, saj bomo v arhivih in spominih prav gotovo našli še kaj zanimivega
Boris Arčon

Pionirska ekipa, republiški prvak leta 1963

april 2009 21

Občinski list I Občina Renče - Vogrsko

Nagradna križanka »Gradova«

Gesla iz križanke vpišite v priložen kupon in ga pošljite do 10. 5. 2009 na naslov:
OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s pripisom
»Nagradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
22 april 2009
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Rojen leta 1950 v Buenos Airesu v Argentini kot sin slovenskih staršev. Mati
Marica Špacapan je bila doma iz Renč,
zato želja avtorja, da se predstavi tudi v
Renčah.
Med letoma 1983 in 1987 je živel v Ljubljani, kjer je študiral na Filozofski fakulteti. Med študijem se je začel ukvarjati
tudi s fotografijo. Po vrnitvi v Argentino
se je še izpopolnjeval na področju fotografije.
Po poklicu je publicist, ukvarja se tudi
z raziskovanjem in poučevanjem fotografije. Je tudi organizator in kurator
fotografskih razstav.
Samostojne in skupinske razstave je
imel največ v Argentini. Pred kratkim
pa je razstavljal tudi v Ljubljani, Idriji in
v Novi Gorici.
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Cilj igre je izpolniti vsa polja v posamičnih kvadratih tako, da se nobeno
število ne podvaja. Podobno je tudi v
stolpcih in vrsticah. Tudi tukaj se nobena številka ne sme podvajati.
V vsa polja se vpisuje števila od 1 do 9.
Roland Tischer

Nagrajenci za pravilno
rešitev križanke »VRHUNSKI
KOTALKARICI«
Izmed petnajstih prispelih odgovorov
so bili izžrebani:
1.Tilen Mozetič, Volčja Draga 63b, 5293
Volčja Draga
2. Vilma Gatnik, Volčja Draga 64a, 5293
Volčja Draga
3. Maja Remec, Oševljek 9b, 5292 Renče

Nagradni kupon za križanko april 2009
- geslo:

ni
Nagrad
kupon

Nagrade lahko dvignejo v pisarni
AVTO ŠOLE MARUS, Trg 21, 5292 Renče

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,
Alenka Klančič, Nataša Podgornik, Bogo
Rusjan in Katjuša Žigon
Oblikovanje in grafična postavitev: Matjaž Bizjak
Tisk: Tiskarna Premiere d.o.o.
21. APRIL 2009

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«

ime in priimek:
odreži in pošlji

OSKAR MOLEK

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

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.

JURJEVANJE 2009

V nedeljo, 26. aprila pripravlja
Konjeniško društvo SOČA v Bukovici
Jurjevanje v okviru občinskega praznika.
Predvideni program:
Ob 9 uri prihod kočij pred občino v Bukovici. Ob 9.15 odhod proti Vogrskemu.
Sledila bo vožnja skozi naselje do dvorca Vogrsko. Ob 11. uri odhod proti Volčji
Dragi, Bukovici in prihod v Renče ob 12.
uri. Ob 13. uri odhod iz Renč do občine
v Bukovici, kjer se kočijam pridružijo konjeniki. Ob 14. uri bo blagoslov konjenikov in pozdravni govor podžupana.

Ljubitelje konj vabimo, da se prireditve
udeležijo v čim večjem številu.
Predsednik Konjeniškega društva SOČA
Jože Fabijan
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POPLAVE V NAŠI OBČINI
V obdobju šestih mesecev so nas prizadela že tri zelo huda neurja z veliko dežja,
ki so imela za posledico narasle vodotoke in posledično tudi poplave. Verjetno
se bomo morali sprijazniti z dejstvom, da
se naše podnebje spreminja zaradi naših
negativnih škodljivih uplivov z raznoraznimi onesnaževanji.
Pri tej zadnji poplavi moramo reči,da je
nastalo relativno malo škode na cestni
infrastrukturi ter osebnem premoženju
glede na prejšnji dve neurji. Veliko več pa
je škode na kmetijskih zemljiščih. Da ni
nastala večja škoda se moramo zahvaliti
pravilni odločitvi, da se po prejšnjih neurjih očisti manjše vodotoke in obcestne
jarke ter obstoječo kanalizacijo tako, da

je meteorna voda lahko neovirano odtekala.
Po ogledu in zraven s fotoaparatom dokumentiranju Renške obvoznice je bilo
ugotovljeno, da obvoznica ne ovira pretoka vode iz reke Vipave, ker se za njo ni
ustvarjalo jezero ampak je bil nivo na levi
in desni strani enako visok.
Vsekakor se moramo zavedati, da globalno segrevanje našega ozračja bo negativno vplivalo na naše podnebje in lahko
v bodoče pričakujemo vedno več podnebnih katastrof. Morali se bomo na njih
navaditi in z njimi živeti.
Radovan Rusjan
Foto: Radovan Rusjan, Bogo Rusjan in
Matjaž Bizjak
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