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beseda uredništva in župana

POČITNICE,
DOPUSTI...

Končno je prišlo poletje, čas
počitnic, dopustov, sprostitve in razvedrila. Tega se
najbolj veselijo šolarji, ki se
jim šolsko leto izteka. Pa zaposleni, ki se prebijajo skozi
negotovi vsakdan. Ne vem,
kako te dopustniške dneve
pričakujejo tisti, ki so na kašnem prisilnem dopustu ali
pa so pristali še kje drugje.
Za nami so praznovanja ob
drugem občinskem prazniku in znani so letošnji
prejemniki občinskih priznanj. 0 tem pišemo na naslednjih
straneh našega lista. Za nami pa je tudi pol leta, tako koledarskega kot proračunskega. Ker so nekatera dela v polnem
teku, nekatera pa se bodo začela, bodo poletni meseci kar
delavni in v pričakovanju jesenskih dogodkov, ko se pričakuje dokončanje renške obvoznice, začetek del v spominskem
parku Zorana Mušiča in kulturnem domu v Bukovici, izgradnja prepotrebne mrliške vežice v Renčah in priprave na še
nekatera investicijska dela, ne nazadnje pa pričakujemo tudi
srečen razplet zgodbe o daljnovodu skozi Renče.
Tudi krajevne skupnosti v naši občini praznujejo. V juniju je
praznik na Vogrskem, v juliju v Renčah, v septembru pa praznuje KS Bukovica-Volčja Draga. Vsa ta dogajanja prav gotovo ne bodo šla neopazno mimo nas in bodo s pomočjo
naših zvestih poročevalcev našla svoje mesto na straneh
Občinskega lista.
Od pomembnejših dogajanj je treba vsekakor omeniti javno razpravo o prostorsko ureditvenem načrtu naše občine.
Občani so pokazali veliko mero zanimanja in podali vrsto
ustvarjalnih pripomb in napotkov načrtovalcem. Koliko tega
bo na koncu upoštevanega in vnesenega v ta pomemben
dokument, pa ostaja v rokah državnih organov oz. Ministrstva za okolje in prostor, ki mora pred končno odločitvijo
upoštevati tudi za to področje predpisano zakonodajo.
Kljub večinskemu pozitivnemu mnenju o našem listu je
prav, da slišimo tudi kakšno kritiko. Še enkrat bi ponovil,
daje namen lista odslikavati in poročati o dogajanjih iz vseh
koncev naše občine in zajeti vsa področja delovanja in udejstvovanja občanov. Ker list izhaja šestkrat letno,je razumljivo, da se ne moremo ukvarjati z dnevnimi aktualnostmi, ker
bi te novice bile zastarele in nezanimive. Za to so dnevno
informativna sredstva obveščanja. 0 delu občinskega sveta
in njegovih organov ter župana poročamo v javnih objavah,
ki so priloga našemu listu. Nenazadnje pa je za dogajanja v
občini najbolj odgovoren župan, zato mu v vsaki številki tudi
dajemo besedo.
No, kljub vsem tegobam, nas je počitniški duh vendarle zajel, zato vam želimo čimveč
lepih trenutkov kjerkoli že boste.
Boris Arčon
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ŽUPANOVA
BESEDA
Za nami je polovica letošnjega leta, hkrati pa smo že v drugi polovici štiriletnega obdobja, ko uresničujemo programe in načrte,
ki smo si jih zadali na začetku tega mandata. Uresničujemo tisto,
kar so nam volivci naložili skozi referendumske in volilne programe, javne razprave na delavnicah ali kako drugače izrazili potrebe.
Že kratek pogled na opravljeno delo nam pove, da smo do sedaj
postorili glavnino zastavljenega, kar smo načrtovali za to štiriletno obdobje. Še enkrat bom poudaril, da smo delo in načrtovanje zastavili tako, da je to potekalo enakomerno preko celotnega
območja občine. Delo je hitreje napredovalo tam, kjer so krajani
sodelovali in pomagali, kot tam kjer so bila nasprotovanja in formalizmi. Kratek in hiter pregled nam pokaže, koliko dela je bilo

Župan
Aleš Bucik

opravljenega v posameznih krajih. Tu pa bi vendarle izpostavil
izgradnjo tiste infrastrukture, predvsem cestne, ki bo izboljšala
in olajšala življenje vsem občanom in ne samo tistim, kjer se leta nahaja. Na območju Renč je bilo opravljeno ali je v izgradnji:
renška obvoznica, obnova kulturne dvorane, parket na kotalkališču, barvanje starega mostu, reflektorji na nogometnem igrišču,
odkup zemljišča za športni park, mosta pri Mohorinih in Viniščah,
rezervoar za vodo pri Viniščah, adaptacija ambulante (dvigalo in
streha), razširitev ceste proti Bukovici (1. faza), obračališče pri šoli,
nekaj odsekov krajevnih cest, gradbeno dovoljenje za mrliško vežico...
V Bukovici in Volčji Dragi je bil obnovljen most pri Poligalantu,
križišče pri Martexu, križišče pri železniškem prehodu, odkup zemljišča okrog kulturnega doma, izdelava dokumentacije za adaptacijo le-tega in izgradnjo spominskega parka Zorana Mušiča,
odkup zemljišča za mrliško vežico, obnova pisarniških prostorov
v kulturnem domu, premik ceste pri pokopališču in asfaltacija nekaterih odsekov krajevnih cest, cesta in vodovod proti Čebronu,
cesta proti Vogrskemu s pločnikom, kanalizacijo in razsvetljavo
(tretina trase)...
Na Vogrskem pa izgradnja ceste Dombrava-kulturni dom s pločnikom in razsvetljavo, mrliška vežica, pot proti Frlanovi kmetiji, cesta Vogrsko-Volčja Draga s pločnikom, kanalizacijo in razsvetljavo
(dve pretini trase)...
Tu bi lahko prištel še veliko vzdrževalnih in interventnih del, ki so
bila finančno manj zahtevna, a življenjsko prav tako pomembna.
Pripravljati se je začel tudi občinski prostorski načrt, eden najpomembnejših dokumentov za življenje in razvoj občine. Že prve
javne razprave po K.S so pokazale veliko zanimanje krajanov za to
problematiko. Bilo je izrečenih veliko tehtnih pripomb in predlo-
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gov, ki smo jih zbrali in posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor v presojo in
obdelavo. Jeseni pričakujemo javno razgrnitev dokumenta, tako da bodo občani
imeli še enkrat možnost ogleda in podaje
pripomb. Nakar sledi obravnava in sprejem na občinskem svetu. Skratka, dovolj
možnosti za razpravo in podajo pripomb.
Naj se na koncem dotaknem spominjanja in proslave v Ozrenju, kateri je poseben pečat dala velika udeležba mladih in
otrok. To je zagotovilo, da se bo to zgodovinsko pričevanje preko njih prenašalo
naprej. Teh dogodkov preprosto ne smemo pozabiti. Tudi sam imam izkušnjo o
prenašanju zgodovinske resnice preko
staršev in nonotov. Poleg tega pa se nahajamo v času medkulturnega dialoga,
kar je za majhne narode, kot smo mi, zelo
pomembno, da v okviru združene Evrope
ohranimo svojo identiteto.
Negotovi in krizni časi v gospodarstvu
bodo prav gotovo vplivali na dogajanja in
življenje tudi v naši občini. Za letošnje leto
pa kljub vsemu ne pričakujem večjih problemov pri izpeljavi načrtovanih del.
Župan Aleš Bucik

NAJBOLJŠI
UČENCI
Najboljše učence, ki so zaključili šolanje
na osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, je v ponedeljek, 15. junija
sprejel župan občine Renče-Vogrsko,
Aleš Bucik. Nagrajenci so prejeli knjižno
priznanje občine »ŽAČETKI – o nastanku
vesolja, zemlje in življenja«.
Več o nagrajencih bomo poročali v septembrski številki občinskega lista.

Najuspešnejši učenci: Peter Božič, Zala Furlan,
Maja Hladnik, Nina Klaut, Jasna Kogoj, Andrej
Lozar, Petra Rusjan in Kristijan Zorn

SVEČANA SEJA
OBČINSKEGA SVETA 23.
APRILA IN PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ

Trio Vrabec

Leto je naokrog in ponovno smo se zbrali župan, člani
občinskega sveta, gosti in prijatelji, svojci in oblikovalci kulturnega programa na Dvorcu Vogrsko. Bilo je prijetno vzdušje
v bogatem kulturno-zgodovinskem prostoru, ki je ponos naše
mlade občine.
Izredno doživet kulturni program je
popeljal v hladen, a prijeten pomladni
večer moški pevski zbor Lijak 1883 z Vogrskega; bogato glasbeno ga je dopolnil
Instrumentalni trio Vrabec in
mladi obetavni in predvsem že mojster
na črno-belih tipkah Anže Vrabec, ki
je prejemnik mnogih priznanj in žanje
uspehe že kot mladi komponist. Ob poslušanju vznemirljive glasbe spretnega
in ubranega tria smo se, razigrano in veselo, mimogrede popeljali med letošnje
prejemnike občinskih priznanj.
Bilo bi krivično, če bi sedaj predstavili
imena in le nekaj vrstic iz razlage predlogov. Priznanja so prejeli ljudje iz naše
občine, ki si to zaslužijo, kar pa je zelo nazorno razvidno iz
poslanih utemeljitev, ki jih v celoti objavljamo.
Tri plakete za večletne izjemne
uspehe na področju družbenih dejavnosti so prejeli:
Jožef Gregorič je že enaintrideset let
neprekinjeno predsednik Pevskega

zbora Lijak Vogrsko 1883, ki je drugi
najstarejši pevski zbor v Sloveniji in več
kot štirideset let njegov aktivni pevec.
Njegova življenjska pot je torej že od
vsega začetka tesno povezana tako z
zborom kot z razvojem ljubiteljske kulture v kraju.
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Pod njegovim predsednikovanjem je
zbor prejel številna priznanja in dosegel
številne uspehe doma in v tujini.
Jožef Gregorič je prejemnik zlate
Galussove značke in dobitnik priznanja za vseh štirideset nastopov
na vsakoletnih prireditvah »Primorska poje«. Od leta 1978 je pomemben
član zbora in njegove kar 127-letne pevske tradicije na Vogrskem, brez katerega
naš zbor vsekakor ne bi bil tako prepoznaven simbol kulturnega razvoja na Vogrskem in v občini.
Poleg predsednikovanja v zboru je Jožef Gregorič našel čas tudi za aktivno
sodelovanje v svetu Krajevne skupnosti
Vogrsko, v Cerkvenem svetu, v Društvu
upokojencev Vogrsko in številnih prostovoljnih akcijah.
Kulturno življenje na Vogrskem je
Jožef Gregorič s svojim predanim
delom in ljubeznijo do zborovskega
petja prav gotovo najbolj in brezčasno zaznamoval.
Silvo Mikluž je vse od svoje upokojitve
pred petnajstimi leti aktiven član Društva upokojencev Bukovica- Voljčja
Draga in vseh petnajst let tudi tajnik društva. Vestno in natančno je vsa
ta leta opravljal tajniške naloge, vedno
sodeloval pri organizacijah občnih zborov, srečanj upokojencev in srečanj starejših krajanov in organiziral enodnevne
in večdnevne izlete članov društva. DU
Bukovica-Volčja Draga med drugimi društvi celo na ravni cele Slovenije izstopa
zlasti po organizaciji izletov, kjer lahko
vsak član društva ne glede na starost ali
finančne zmožnosti med letom najde kaj
primernega zase.

obrobje, so druženja med vaščani v tretjem življenjskem obdobju še kako dobrodošla. Tudi izleti niso samo spoznavanja novih in zanimivih krajev, so tudi obnavljanja že skoraj pozabljenega znanja
in odpiranja možnosti novim izzivom,
prijetna druženja na poti, priložnost za
pogovore, nove ideje...
Skratka, Silvo Mikluž ima velike zasluge, da društvo uspešno deluje že
toliko let, in ker je po naravi potrpežljiv, nekonflikten in delaven, je lahko vzor tudi ostalim članom društva
in krajanom. V teh pridobitniških časih,
ko je merilo uspeha še vedno le denar
in položaj, je prav, da ne spregledamo
ljudi, ki brez lastnih interesov zavzeto
delujejo pri ustvarjanju tudi na videz
nepomembnih dejavnosti, kot so različne oblike druženja krajanov v tretjem
življenjskem obdobju, ki pa so še kako
pomembna in vedno bolj zaželena.
Društvo mladih, ki je bilo ustanovljeno
septembra 2007 in ga sestavljajo mladi iz
cele občine, se lahko pohvali s preko 20
izpeljanimi projekti. Naj predstavimo
nekaj najbolj odmevnih.

3

2
Alan Milatović, predsednik društva
Mladi Renče-Vogrsko

Silvo Mikluž

V teh neprijaznih časih, ko je skrb za sočloveka, zlasti starejšega, potisnjena na
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Svoje načrte in projekte snujejo v prostorih, ki jim jih je odstopila Krajevna
skupnost Bukovica-Volčja Draga; le-te
popravljajo, urejajo in opremljajo sami.
Že ob začetku svojega delovanja so uredili svojo spletno stran, ki je bila na
slovenskem portalu, kjer so ocenjevali
obliko, strukturo in preglednost strani,
tudi nagrajena. Stran s svojo zasnovo
podrobno predstavlja tudi Občino Renče-Vogrsko in vse tri krajevne skupnosti. Mladi s spletno stranjo odlično
promovirajo Občino Renče-Vogrsko

in pripomorejo k njeni boljši prepoznavnosti. Za ugled občine skrbijo
tudi na področju okolja. Organizirali
so že več čistilnih akcij. Zadnja je potekala konec letošnjega marca, ko so skupaj z vsemi tremi krajevnimi skupnostmi
organizirali čiščenje bregov reke Vipave
v Renčah, okolice spomenika v Bukovici,
okolice železniške postaje Volčja Draga
in obcestnih površin na Vogrskem.
Mladi vedno priskočijo na pomoč pri pripravi projektov, ki so v organizaciji drugih društev ali organizacij v naši občini,
kot npr. pri pripravi martinovanja
na Vogrskem, božično-novoletnega
koncerta v Renčah, pri ureditvi dvorane za vsakoletno silvestrovanje. A
najbolj so seveda ponosni na lastne
projekte, ki jih izvajajo na različnih
področjih, predvsem pa na kulturnem, športnem in izobraževalnem
področju.
Pripravili so že gledališče na prostem
gledališke skupine Brce na Vogrskem,
gledališko predstavo Borisa Kobala v
Renčah, glasbene večere s tamburaši
in harmonikaši, pa Rock večer na Vogrskem,… Lani so prvič organizirali Bučarjado, nad katero so bili predvsem otroci
naravnost navdušeni. Organizirajo različne športne turnirje; lani so ob občinskem prazniku podali pobudo za ureditev šolskega igrišča v Bukovici, ki je bilo
lani tudi obnovljeno.
Mladi ponujajo svojim vrstnikom
tudi številna izobraževalna srečanja.
Pripravljajo informativne dneve za dijake
in osnovnošolce, na katerih ponudijo
številne koristne informacije ob vpisu na
univerzo ali srednjo šolo. Poleg tega izvajajo tudi razne potopise in reportaže,
organizirane s strani članov društva.
Društvo mladi Renče-Vogrsko je v
svojem kratkem delovanju občanom ponudilo ogromno.
Izredno priznanje za izjemne dosežke na področju znanosti je prejel:
Prof. dr. Iztok Arčon je sijajen znanstvenik. Po zaključku osnovne šole v
Renčah in gimnazije v Novi Gorici je doštudiral na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer je za diplomsko delo prejel
Prešernovo nagrado.
Po diplomi se je začel ukvarjati z raziskavami v atomski fiziki na Institutu Jožefa
Stefana in Fakulteti za fiziko v Ljubljani;
za doktorsko disertacijo, v kateri je
z rentgensko svetlobo analiziral giba-
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Udeleženci svečane seje

nje elektronov v atomu, je prejel Zlati
znak Jožefa Stefana. Po doktoratu je z
raziskavami nadaljeval in eksperimente
izvajal skupaj s sodelavci na več evropskih sinhrotronih.
Prof. dr. Iztok Arčon je od leta 1996 zaposlen na Univerzi v Novi Gorici, kjer opravlja raziskovalno delo in pedagoško delo
kot izredni profesor za fiziko in dekan
Fakultete za podiplomski študij. Sodeluje
tudi na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani
in na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

daljnovoda skozi Renče. Že več let
vodi in ureja spletno stran o Renčah,
ki jo vsak mesec obišče okrog tisoč
obiskovalcev.
Renčani smo zelo ponosni na prof. dr.
Iztoka Arčona, ki je mednarodno uveljavljeni strokovnjak za področje določanja
atomske in molekularne strukture materialov z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo z uporabo sinhrotronske svetlobe, a hkrati človeško preprost občan z

Prof. dr. Iztok Arčon je prejemnik Zoisovega priznanja, najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke
na področju znanstveno - raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki mu je bilo podeljeno
leta 2006 za pomembne dosežke na področju rentgenske absorpcijske spektroskopije.
Kljub polni zaposlenosti pa je naš Iztok,
Renčan v polnem pomenu besede, že
vrsto let dejaven tudi v družbenem
življenju naše vasi. Sodeloval je ob
pripravi razvojnih načrtov nove občine, bil je pobudnik in dejaven udeleženec boja proti povečanju moči

velikim posluhom za ohranjanje tradicije
in identitete svojega kraja.
Za izpolnitev vizije naše občine: “Postati
moderna, ljudem in okolju prijazna podeželska občina”, je v prvi vrsti potrebno
izpostaviti pomen znanja, razumevanja
in podpiranja razvoja na vseh področjih
življenja in dela občanov.
In ker prof. dr. Iztok Arčon s svojim dolgoletnim sodelovanjem v Krajevni skupnosti Renče in v občini Renče Vogrsko,
z doseganjem izjemnih rezultatov na
področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki je odmevna doma
in v tujini, s predanim pedagoškim delom, s katerim promovira pomen znanja
in premišljenega pristopa k načrtovanju
razvoja, pomaga uresničevati vizijo
in s svojimi dosežki na mnogih področjih pomembno prispeva k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Renč
in občine Renče-Vogrsko.
Prof. dr. Iztok Arčon se je v imenu nagrajencev zahvalil in poudaril, da so ta
priznanja in delo bogastvo, ki ga tudi
recesija ne more prizadeti!

prof. dr. Iztok Arčon
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Plaketo in Zlati grb občine RenčeVogrsko, najvišje občinsko priznanje je prejel:
Jožef Krpan-Jožo je svojo življensko
pot začel v Renčah med štirimi brati
in dvema sestrama 4.maja 1919 leta.
Ko naštevamo dogodke iz njegovega življenja je tako,kot da bi pisali zgodovino
ob pričanju dogodkov, kjer ni dvoma, zakaj so nastajali in zakaj so del naše zgodovine.
Osnovno šolo je obiskoval v Renčah in
sicer v slovenskem jeziku in ob tem imel
dve uri italijanščine. Bil je eden tistih,
ki so slovenščino postavljali na prvo
mesto in tudi učenje, saj je ob obveznem osnovnošolskem pouku opravil
tudi obrtno šolo. Zaposlen je bil na različnih krajih, saj je moral delati prav vse:
nekaj časa v opekarni Sabadello, ki je
kmalu zaprla vrata,

Jožef (Jožo) Krpan

vino, je bogato izkušnjo prenesel v življenje v Biljah in pozneje v Renčah, kjer je
od leta 1980 deloval v vseh organizacijah
družbenega življenja:
kot predsednik SZDL- ja v Renčah je
prejel srebrni znak OF, kot vzorni in
uspešni član in dolga leta podpredsednik Balinarskega društva Šampionka Renče(ima več pokalov in osvojenih
medalj); za dobro delo v Organizaciji
Rdečega križa je prejel srebrno priznanje. Bil je izredno prizadeven pri
izgradnji infrastrukture v Renčah,
posebno še telefonije in vodovoda;
aktivno je sodeloval pri izgradnji
balinišča, telovadnice in obnovi kulturnega doma.
Renče imajo bogato izkušnjo s pobratenjem z občino Štarancan v Italiji in sicer

vse od leta 1977, ko je bilo tako druženje
precej težko in nič kaj prijazno ne za ene,
ne za druge protagoniste. Toda Jožo je
vztrajal in si ves čas prizadeval, da
je sodelovanje na kulturnem, športnem in malo pozneje tudi šolskem
področju steklo tako, kot med brati, ki
govorijo drugačen jezik, toda druži jih
skupna zgodovina, podobna kultura in
skupni zemljepisni prostor. Lahko zapišemo oz. izrazimo misel, da je Jožo utiral
pot evropski skupnosti, ki jo danes živimo. In da je to njegovo prizadevanje bilo
resnično iskreno dokazuje priznanje, ki
ga je leta 2003 prejel od Občinskega sveta občine Štarancan, ko so ga
proglasili za častnega občana te prijateljske občine.
Jožo s svojo marljivostjo, vztrajnostjo in kulturo življenja prinaša v naš
prostor veliko mero strpnosti, lepega obnašanja, razumevanja in tenkočutnega dela povsod tam, kjer je
bilo in je to najbolj potrebno. Bogato notranje življenje, prežeto s težko
osebno izkušnjo, je obrodilo sadove
povsod tam, kjer Jožo dela in živi;
predvsem pa v njegovih Renčah.
Naj zaključim z mislijo, da na posebni zemlji, prežeti s trnjem bogate zgodovine,
s kulturo
lastnega jezika in z izredno močjo lastne
volje, poženejo trdni, uspešni in inteligentni ljudje velikega srca. In to so samo
vzorci nekega naroda!

Plaketa Zlati grb občine

ker ni bil mogoč promet s kamioni preko
mostu v Renčah; potem je delal v mlatilnici na Šanci in z delodajalcem » obredel« cel Kras. Toda želja za boljšim kruhom ga je gnala drugam. Ker ni bil član
fašističnega združenja, ni bilo nikakršnih
izgledov za boljšo službo in odpravil se
je na ladjo. Tu je opravil dveletno šolo
električarja in si s tem cenjenim poklicem služil kruh še dolgo v življenju. Prav
služba na ladji je dodobra zaznamovala
Jožetovo življenje: Giblartar, Dakar, severna Brazilija, Panamski prekop, Severna
Amerika in na koncu Kitajska, kjer je bil v
ekstrateritorialni provinci Italije Thien Sin.
Kot radiotelegrafist je spoznaval svet,
nove kulture, nove načine življenja in
nove jezike, ki so vsi bogatili njegovo življenje in ko se je vrnil leta 1946 v domo6
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Za priznanja se je v imenu nagrajencev zahvalil Iztok Arčon

Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan
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URADNA OTVORITEV
DVIGALA IN
PRENOVLJENEGA VHODA V
AMBULANTI RENČE

DOBRODELNI KONCERT »70X7
BO POVRNJENO«
V okviru praznovanja občinskega praznika je bil 25.
aprila v Renčah dobrodelni
koncert, ki so ga oblikovali
ženski pevski zbor ROŽE iz
Nove Gorice, MePZ Rado Simonitti iz Brd in MoPZ Provox.

V tednu praznika naše občine se je v
Renčah veliko dogajalo.
Za nas Renčane je bila uradna otvoritev
dvigala in prenovljenega hodnika ambulante pomemben in dragocen dogodek.
Ambulanta je v prvem nadstropju, zato
moramo do nje po stopnicah.
Nekomu, ki je oslabel, poškodovan, invaliden predstavljajo stopnice oviro, ki je
ne zmore sam premagati.
Zato je dvigalo pomembna pridobitev!
Hodnik, ki vodi v ambulanto je bil odprt
in vse prej kot prijazen. Sedaj je: zaprt z
vrati , s prenovljenim stropom in sveže
prepleskan. Poseben čar mu dodajo slike

zdravilnih rastlin, ki so jih na stene narisali učenci naše osnovne šole, z učiteljicama Marto in Livonko.
Naj bo ta prispevek tudi priložnost za ponovno zahvalo vsem sodelujočim :
• org. RK Renče • Rajku Lasiču • občini
Renče - Vogrsko • zdravstvenemu domu
Nova Gorica ( osnovno in zobozdr. varstvo ) • ravnatelju OŠ Renče • učiteljicama
Livonki in Marti • sodelujočim učencem

Večer je bil čudovito izpolnjen z lepim
zborovskim petjem vseh treh zborov,
vsakega z lastnim žanrom in izvajanjem: slišali smo zanimivo priredbo
Slovenije v izvedbi ŽePZ Rože, dober
in ubrano zapeti repertoar MePZ Rado
Simonitti in resnično doživeto ubranost skoraj
»naših« Provox-sovcev.
Zbrali smo nekaj manj kot 500 evrov,
ki jih je KO Rdečega križa Renče v celoti nakazala Osnovni šoli Lucijana
Bratkoviča-Bratuša iz Renč v poseben
Sklad za pomoč socialno ogroženim
učencem. Naj ob tem zapišemo zahvalo vsem REDKIM (saj je bila dvorana
skoraj prazna) obiskovalcem za podarjeno denarno pomoč in posebej hvala
pobudniku koncerta, g. Mignoziju.
Ena izmed pozabljenih vrednot je tudi
solidarnost, ki jo bomo vsak dan bolj
potrebovali, če jo bomo uspeli ponovno oživeti in najti tam nekje na podstrešju dragocenih spominov.
Katjuša Žigon

Hvala vam, da ste nam pomagali to
uresničiti.
V imenu sveta KS Renče Alenka Gregorič
Foto: Bogo Rusjan
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PRVOMAJSKA BUDNICA
Mladinski pihalni orkester
Vogrsko je 2. maja zgodaj
zjutraj začel budnico sredi vasi
na Vogrskem.
Zatem smo prebudili še krajane Volčje
Drage in Bukovice. V Renčah smo zaigrali
na več različnih lokacijah, s pesmijo smo
prebudili lep dan tudi v Oševljeku in na
Dombravi. Ljudje so nas povsod toplo
sprejeli, mi pa smo dan prijetno zaokrožili s piknikom.
Nuša Hvalica

8

junij 2009

iz krajevnih skupnosti

Občinski list I Občina Renče - Vogrsko

Obletnica okupatorjevega naslija v Renčah maja 1944*

OBČUTENA SPOMINSKA SLOVESNOST
V OZRENJU

Karel Erjavec – slavnostni govornik

Ozrenj je majhno naselje pod starodavnim
Dimiščem in Fajtovo dolinco v jugozahodnem predelu Renč, tik ob vznožju Fajtovega hriba, znanega po težkih bojih iz
prve svetovne vojne. V tej odmaknjeni in
nekoliko razpotegnjeni vasici, ki je danes
uradno sicer del “ulice” Martinuči, je delovala partizanska (garibaldinska) kurirska
postaja. Maja 1944 je okupator (jedro je
sestavljala SS enota Princ Evgen iz Gradišča ob Soči) v Renčah (in še v nekaterih
vaseh na Goriškem) uprizoril silovite “očiščevalne” akcije. Samo v tragični soboti 20.
maja 1944 so v Renčah pobili več civilnih
oseb in pet partizanov, enega so mučili
in obesili na renškem trgu pred množico
nasilno privedenih domačinov, požigali
so hiše in gospodarska poslopja, zajeli so
trideset deklet in pet moških in večina je
bila odvedena v koncentracijska taborišča
(sedemnajst naših krajanov se od tam ni
nikoli vrnilo!), v plamenih domače hiše v
Ozrenju je zgorela družina Mozetič, le čez
dva dni so hladnokrvno izpeljali strahoten
zločin pri Peternelih v Goriških Brdih, ko
so v hiši zažgali 22 ljudi, čez nekaj dni (29.
maja) so napadli, požgali in izropali renški
zaselek, danes “ulico” Venišče ...
Letošnja predzadnja majska sobota je
kljub vročini privabila v Ozrenj številne
obiskovalce. Spomnimo, da je bila na Školtovi domači hiši (domačija tragične usode
družine Mozetič) leta 1975 postavljena
spominska plošča z imeni padlih partizanov ter v lastni hiši pobite in sežgane družine Mozetič. Spominsko ploščo je odkril

renški prvoborec, udeleženec znamenite
bitke na Nanosu spomladi 1942, pokojni
Ivan Furlan – Pater (po domače Nine baron). Od tedaj dalje potekajo v Ozrenju bolj
ali manj redno, najmanj pa vsakih pet let,
spominske slovesnosti. Letošnjo sta pripravili Krajevna skupnost Renče in Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja (NOB) Renče
v sodelovanju z Območnim združenjem
borcev za vrednote NOB Nova Gorica. Delegaciji renških borcev in Zveze partizanov

kar je resnično pohvalno zanje in za učitelje, njihove mentorje. Pod vodstvom učiteljice in zborovodkinje Nataše Domazet
so člani šolskega mladinskega pevskega
zbora že uvodoma imenitno zapeli himno
Evrope (Oda radosti). Z bobni je zbor spremljal Jernej Kalin, s kitaro Matic Vrtovec, s
ksilofonom Gregor Arčon, kot gostja pa je
nastopila gimnazijka in študentka solopetja Mojca Rusjan.
V izbranih, toplih besedah je udeležence
najprej pozdravila Alenka Gregorič, predsednica sveta Krajevne skupnosti Renče.
Aleš Bucik, župan občine Renče-Vogrsko,
je izrazil veselje ob prisotnosti številnih
mladih, ki ob priložnostih, kakršna je spominska slovesnost v Ozrenju, spoznavajo
vlogo partizanstva na eni in fašizma oz. nacizma na drugi strani. “Sam sem iz povojne
generacije in verjamem v to, kar so me učili
v šoli, kar sta mi povedala starša in nona in
nono. Resnica je samo ena, dajmo jo ohraniti,” je dejal Bucik.
O sodelovanju italijanskih partizanov in
njihovih žrtvah je z osebnimi spomini na
padla brata občuteno spregovoril nekdanji partizan Mario Candotto, prisotne pa je
pozdravil tudi predstavnik pobratene občine Štarancan Riccardo Marchesan (prevajala je Katjuša Žigon). Slavnostni govornik,
minister in predsednik stranke Desus Karel
Erjavec, je nastopil sproščeno in s poudar-

Spominske slovesnosti se je udeležilo veliko krajanov in gostov

Italije ANPI sta k spominski plošči položili
vence in cvetje.
Razveseljivo je, da so slovesnost tudi tokrat
zaznamovali nastopi učencev Osnovne
šole Lucijana Bratkoviča Bratuša iz Renč,

ki, naslonjenimi na zgodovinsko resnico o
narodnoosvobodilnem boju. Spomnil je
na trpljenje in veličasten odpor Primorcev
proti fašizmu in na žrtve, ki so padle tudi
ob zločinu v Ozrenju. Fašizem in nacizem
junij 2009
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sta s takšnimi dejanji pokazala svoj pravi
obraz! Povejmo še, da so ministru Erjavcu
prisotni spontano zaploskali, ko je omenil
dogajnje v zvezi z gradnjo daljnovoda skozi Renče.
V zaključni besedi je Miran Pahor, predsednik renške organizacije Zveze borcev za
vrednote NOB, izpostavil pomen vrednot
kakršne so mir, svoboda, dostojanstvo in
boljše življenje tudi za današnji čas. “Odpustiti moramo napake, ki so se dogajale
na eni in na drugi strani in se naučiti, da je
enotnost naroda in pozitivnih sil v Evropi
tista kvaliteta, ki pelje k uspehu,” je poudaril
Pahor.
Vladimir Krpan, predsednik Območne organizacije ZB za vrednote NOB Nova Gorica, je izročil praporščaku renških borcev
Marju Krpanu praporni trak z novim nazivom borčevske organizacije, družini Mozetič oz. sinu in bratu mučeniško pokončanih
sorodnikov Francu Mozetiču pa sta Vladimir Krpan in Miran Pahor izročila posebno
zahvalno spominsko listino.
Slovesnost v Ozrenju je tudi tokrat kvalitetno dopolnil in s primorsko himno zaključil
Moški pevski zbor Provox. Ubrano in pre-
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Prisotne je pozdravil tudi župan Aleš Bucik

pričljivo je zapel pod vodstvom dirigenta
Ivana Mignozzija, na harmoniko je pevce
spremljal Nejc Vrtovec. Učenci osnovne
šole so poleg Ode radosti doživeto zapeli tudi afriško ljudsko pesem Simamaka, z
zanimanjem smo prisluhnili tudi nastopu
obetavnih recitatorjev, učencev renške

šole Katrin Žnidarčič in Žigi Preglju. Za celoten potek prireditve je imenitno poskrbela učiteljica Mojca Saksida, povezovalni
del pa je tekoče in z občutkom izpeljala
učenka osnovne šole Žanet Sedevčič (del
v italijanščini Patricija Bratuš). Ob spominjanju na tragične dogodke pred petišestdesetimi leti je Žanet naglasila pomenljivo
misel: “Žalostni smo, a tudi ponosni nanje,
na njihov upor in človeški pogum in – ne
smemo jih pozabiti.”
Srečanje v Ozrenju je minilo v skupnem
zadovoljstvu udeležencev in organizatorjev prireditve. V pripravah nanjo so, poleg
že prej omenjenih, dejavno sodelovali
tudi člani Sveta Krajevne skupnosti, borci
in mladina, domačini iz Ozrenja in renške
ženske.
*Več o dogajanju 20. maja 1944 v Ozrenju lahko preberete v Primorskih novicah (Koper – Nova Gorica, petek, 22.
maja 2009 in v Primorskem dnevniku
(Trst, nedelja, 24. maja 2009).
Radivoj Pahor
Foto: Bogo Rusjan

Ob zaključku slovesnosti se je prilegel partizanski golaž

Osnovnošolski pevski zbor pod vodstvom Nataše Domazet
10 junij 2009

S šolskim mladinskim pevskim zborom je zapela tudi študentka
solo petja Mojca Rusjan
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Starejši pletemo mrežo medgeneracijskega sožitja

HIŠA PRAVIH SREČANJ
Pred letom dni smo v Društvu upokojencev Renče začeli izvajati projekt »Starejši za višjo kakovost življenja doma«, ki
že več let poteka na nacionalni ravni pod
okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije. Štirinajst usposobljenih prostovoljk in
prostovoljcev je obiskalo 214 ljudi starejših
od 69 let na njihovih domovih. Srečanja s
posamezniki, starejšimi ljudmi, so trajala
povprečno uro in pol. Velika večina nas je
lepo sprejela, veseli so bili obiska in so nas
vabili, da čim prej spet potrkamo na njihova
vrata. Tovrstna izkušnja nas je prepričala, da
je vredno spodbujati in razvijati medsebojno pomoč in podporo med starejšimi v
kraju in da je naše poslanstvo poiskati poti
in možnosti, da naredimo Renče še bolj prijazne starejšim.
V pogovorih z njimi smo izpolnjevali standardizirani vprašalnik o njihovih bivalnih,
zdravstvenih in socialnih razmerah ter potrebah po organiziranem izvajanju novih
storitev, programov v kraju. V letu 2008 smo
izpolnili 195 anketnih vprašalnikov.
Radosti nas dejstvo, da so generacije znotraj širše družine (starejši, sinovi-hčere,
vnuki) dobro povezane. Starejši varujejo
vnuke, pripravljajo hrano za mlajše družine,
pomagajo pri čiščenju, različnih opravilih in
popravilih v stanovanju, hiši, na vrtu. Mlajši nudijo pomoč, oskrbo in nego svojim
onemoglim, bolnim staršem in jim tako
omogočajo, da ostajajo vpeti v svoj naravni
družinski krog. Nekatere družine so zaradi bolezni starejših, zlasti tam, kjer imajo v
oskrbi dementne ali na posteljo priklenjene
starejše družinske člane, zelo obremenjene. Relativno dobro je v naši vasi ohranjena in živa sosedska pomoč, kar kaže, da
nismo gluhi in slepi za stiske, težave svojih
sosedov. Materialni položaj je slabši v
enočlanskih gospodinjstvih z eno samo
skromno pokojnino. Starejši, ki živijo sami,
nimajo v bližini svojcev ali jih ti poredko obiskujejo, pogrešajo družbo, se počutijo
osamljene. In prav ti, ki se še niso zapredli v
svojo osamelost, so pripravljeni prihajati na
občasna srečanja z vrstniki, pripadniki svoje
generacije.
Pa se je zgodila strokovna ekskurzija,
pravzaprav nagrada za opravljeno prostovoljsko delo v projektu. Petega decembra,
na mednarodni dan prostovoljcev, smo
obiskali v Ljubljani Center dnevnih aktivnosti za starejše, ki ga vodi Mestna
zveza upokojencev Ljubljana. Doživeli smo
prijazen sprejem obiskovalcev-starejših ljudi, strokovnih delavk, prostovoljk in vodstva

in zaznali neizmerno energijo, predanost,
zaupanje, tovarištvo, pripadnost, zadovoljstvo. In na poti domov modrovali, kje in
kako bi v Renčah lahko izvajali nekaj podobnega. Prazni prostori bivše trgovine ?!
Prve dni februarja smo članom Sveta Krajevne skupnosti Renče predstavili koncept
eksperimentalnega razvojnega projekta
»Krajevno medgeneracijsko središče«,
v katerem bomo organizirali in izvajali raznolike dejavnosti za starejše ljudi, pa tudi
za vse druge, srednjo in najmlajšo generacijo. Snujemo torej HIŠO PRAVIH SREČANJ vseh krajanov Renč. Vanjo vabimo
tudi krajane Bukovice, Volčje Drage in Vogrskega. Naša hiša bo prostor za svetovanje,
informiranje, druženje, prijateljevanje, pogovor, sprostitev, učenje, delo,
medsebojno pomoč, medgeneracijsko
sodelovanje, vzgojo za dobre medsebojne odnose in zabavo. Prostor, kjer se
bo vsak dan kaj dogajalo, kamor bomo radi
prihajali kot obiskovalci, pa tudi kot mentorji-izvajalci posameznih dejavnosti. Hiša bo
odprta za vse, vanjo bomo prihajali po lastni
odločitvi in dejavnosti organizirali in izvajali
s prostovoljskim (neplačanim) delom.
Od februarja do srede aprila smo obiskali
420 upokojenih krajanov in starejših ljudi z
namenom, da raziščemo njihove interese,
želje in namen za vključitev v konkretno dejavnost. Odgovori nam bodo v pomoč pri
načrtovanju dela in organiziranju prvih srečanj. Posebej nas veseli dejstvo, da smo v tej
akciji odkrili tudi nekaj sokrajanov, ki bodo
svoje znanje in izkušnje delili kot mentorji,
predavatelji.
Mesec maj je pomemben mejnik. Potekata tečaj računalniškega opismenjevanja
in začetni tečaj italijanščine. Odprtih rok
smo sprejeli ponudbo Ljudske univerze
iz Nove Gorice, ki izvaja razne delavnice,
predavanja, tečaje in izobraževanja v okviru Točk vseživljenjskega učenja. Ljubitelji
vrtnic smo si ogledali zbirko burbonk na
Kostanjevici. Delovna skupina naših prostovoljk in prostovoljcev je na delavnici razpravljala, kako čim bolj učinkovito obveščati
zainteresirane o dejavnostih, ki bodo potekale v Hiši. Društvo upokojencev Renče in
Krajevna skupnost Renče sta podpisala pogodbo o oddaji prostorov bivše trgovine v
dveletni najem.
Krajevno medgeneracijsko središče »Hiša
pravih srečanj« v Renčah je nov socialno-

varstveni program. Z njim udejanjamo v
Društvu upokojencev enega od pomembnih ciljev, ki so opredeljeni v nacionalni Strategiji varstva starejših do leta
2010-solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejeta v Državnem zboru leta 2007) in se pridružujemo
Komendi, Laškemu, Ljubljani in Šempetru
pri Gorici.
Prepričana sem, da smo ubrali pravo pot,
pot, na kateri bomo skupaj ustvarjali sožitje
generacij in okolje, kjer bo vsak od nas pomemben in dragocen.
Zmaga Prošt

NOVI VADBENI PROSTORI
ORKESTRA
Pihalni orkester Vogrsko se je dolgo časa
ubadal s problemom neustreznega prostora za vadbeno dejavnost. Godba, ki ima
vaje tri krat tedensko, je do letošnjih pomladnih mesecev vadila v dvorani zadružnega doma. Ta je bila v zimskih dneh zelo
mrzla, saj nima dokončanih tlakov, ogrevana pa je bila le na naftno peč, ki pa je s svojim brenčanjem preveč motila godbenike
pri igranju. Člani orkestra so si že dolgo
časa želeli, da bi prostore nekdanje trgovine preuredili v prostor namenjen izključno
orkestru. Tako so člani kmalu poprijeli za
delo in prostore ustrezno opremili, pospravili ter prebelili. V osrednjem vadbenem
prostoru so po stenah nalepili enostavno
in poceni zvočno izolacijo- kartonaste
škatle namenjene prodaji jajc. En prostor
so namenili notnemu arhivu, drugega pa
preuredili v skladišče za inštrumente. Tako
so vsi inštrumenti po končanih vajah lepo
pospravljeni in na varnem. Svoj lepotilni
trenutek pa je dočakala tudi znamenita
»rampa«, nekdaj namenjena raztovarjanju
tovornjakov in priljubljeno zbirališče mladih. Prav ti- godbeniki in ne godbeniki- so
jo očedili in prebelili. Novi prostori so bili
seveda deležni prisrčne otvoritve, na kateri
so trak prerezali Nives Derman, Fabijan
Gregorič in Rene Furlan.
Vsem, ki so pomagali pri urejanju prostorov, se člani orkestra zahvaljujejo, sami pa
že pridno vadijo za poletne nastope.
Nataša Podgornik
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RAZSTAVA ROČNIH DEL
Naša krajanka Marta Abram je ob
našem občinskem prazniku, dne
26. aprila priredila svojo prvo razstavo ročnih del. Spremljal jo je tudi
kratek kulturni program.
Res, lahko smo videli dela, ki jim ni primere. Občudovali smo njena dela in si
ob tem zamislili, koliko dragocenih ur je
bilo vloženih v njene izdelke, koliko večerov je s kvačko in sukancem prebedela
ob načrtih za delo in kolikokrat si je popravila očala, da bi bolje videla zanke.
Naša Marta bi bila tudi zelo srečna, če bi
se ji tudi naše krajanke pridružile pri njenem ustvarjanju.
Rada bi jih popeljala v skrivnosti kvačke
in sukanca.
Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

OTVORITEV RAZSTAVE BRANKA
ČERMELJA »BATTAGLIONI SPECIALI«
V četrtek, 22. aprila je v avli Kulturnega
doma v Bukovici potekala otvoritev razstave fotografij Battaglioni Speciali. Fotografije so nastale v času, ko so bili mladoletni
Primorci poslani kot prisilni delavci v italijansko vojsko. Slavnostni gost na otvoritvi
razstave je bil tudi Branko Čermelj, ki je
fotografije zbral in uredil zbirko.
Branko Čermelj se je rodil leta 1926 v Gorici. Kljub italijanski oblasti so ga starši vzgajali v slovenskem duhu. Njegov oče je bil
upornik fašizma. Tudi to, da je njegovo
šolanje potekalo v italijanskem jeziku, ni
nikdar omajalo njegove pripadnosti slovenskemu narodu.

Leta 1943 so ga še kot 16-letnega aretirali
orožniki in odpeljali v italijansko vojsko. V
tej nenavadni situaciji, ko je tako mlad že
moral postati vojak, se je srečal s slovenskimi fanti, ki so bili ravno tako kot on zajeti zaradi nacionalnosti. V vojski se je naučil pisati v slovenskem jeziku ter napisal
prvo pismo svojemu očetu. Oče je pismo
skrbno hranil, katero pa je danes del Čermeljeve zbirke. V italijanski vojski je Branko
dočakal padec fašizma in kapitulacijo Italije. Za tem se je vrnil domov ter se takoj
ob vrnitvi vključil v mestno protifašistično
mladino. Delovali so ilegalno ter po vseh
svojih močeh prispevali k uspehom slovenske vojske.

Po končani vojni se je začela tiha vojna za
priključitev Primorske k matični domovini,
v kateri je sodeloval tudi Čermelj. Udeleževal se je manifestacij, kjer so dokazovali
pravico do tega ozemlja, katerega je mednarodna skupnost dodelila Italiji. Petnajstega septembra 1947 je italijanska vojska
prevzela oblast v mestu in s tem se je začel
pregon zagovornikov priključitve Primorske k Jugoslaviji. Pripadniki slovenskega
naroda so morali zapustiti svoje domove
v Gorici ter pribežali v Jugoslavijo. Tako je
tudi Branko zapustil svoje rojstno mesto
in se preselil v Šempeter, v Jugoslavijo. V
Šempetru je 17 let vodil kinematografe,
kasneje pa je služboval v tovarni Iskra kot
kadrovik. Zdaj je v pokoju, vendar je še
vedno aktiven na različnih področjih ter
vključen tudi v Zvezo za Primorsko.
Danes živimo v združeni Evropi, vendar je
potrebno narodno zavest negovati bolj kot
kdajkoli poprej. Z obujanjem spominov na
dogodke in na trpljenje naših prednikov
v boju za svobodo, želimo vzgajati mlade
ljudi v domoljubnem duhu in srčni želji, da
se kruta zgodovina nikoli več ne bi ponovila.
Primorska pa je in bo sinonim vstaje naroda za svojo svobodo.
Pesem »Primorska je vstala« je himna, ki ne
bo nikoli zamrla v srcih primorskih ljudi.
Furlan Karmen
Foto: Bogo Rusjan
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ŽIVAHNA DEJAVNOST RENŠKIH
UPOKOJENCEV

burbonke

Društvo upokojencev Renče je zastavilo svoje dejavnosti na več področjih. V
polnem razmahu so priprave na ureditev
prostorov nekdanje trgovine v zadružnem
domu v Renčah, kjer se bodo odvijala
medgeneracijska druženja z različnimi programi in dejavnostmi. Zelo je živahna tudi
rekreativna in razvedrilna dejavnost s pohodi in zelo priljubljenimi enodnevnimi iz-

leti. 0 marčevskem izletu
v zamejstvo smo že pisali,
v maju pa so izpeljali zelo
zanimiv ogled nasada vrtnic ob kostanjeviškem
samostanu nad Novo Gorico in sicer ob strokovni razlagi Edija Prošta,
predsednika društva za
gojenje vrtnic in velikega ljubitelja in gojitelja
teh rož. Predstavil nam je
predvsem najzanimivejše
med njimi - burbonke,
saj je tamkajšnji nasad s
sedemdesetimi vrstami drugi največji v
Evropi. Seznanil nas je z izvorom teh posebnih vrtnic in načinu gojenja in v čem se
najbolj razlikujejo od ostalih vrst, sami pa
smo se prepričali, zakaj jih je potrebno doživeti v živo. Konec maja pa smo se odpravili še na izlet na Koroško, najbolj severno
pokrajino naše države in si ogledali njene
zanimivosti. Posebno doživetje pa je bilo

splavarjenje na Dravi, kjer so nam prikazali
zgodovino te, nekoč zelo pomembne dejavnosti. Nič manj zanimiva ni bila »učna
ura» iz zgodovine, ko smo se v Libeličah
podrobneje seznanili s potekom plebiscita
na Koroškem in zakaj smo takrat Koroško
izgubili, po drugi strani pa pogum in vztrajnost Libeličanov, ki so plebiscitu navkljub
dosegli priključitev k matični domovini
Sloveniji.
Boris Arčon

koroska

SLOVENSKA ZASTAVA NA SICILIJI
Res malce čudno se sliši. Slovenska zastava je plapolala na
Siciliji.

Upokojenci iz Bukovice in Volčje Drage se
ne damo. Letos smo si izbrali izlet na Sicilijo. Naš Bogdan je na svojem planšarskem
klobuku nosil našo trobojnico. Povsod je
izražala radovednost in zanimanje od kod
prihajamo.
Za Italijane to res ni čudno.
Zbrali smo se pri Mizarju v Volčji Dragi v
zgodnjih jutranjih urah in pot s postanki
nadaljevali mimo Firenc, Bologne in Rima
do Neapeljskega zaliva, kamor smo prispe-

li v poznih popoldanskih urah. Ogledali
smo si Burbonsko kraljevo palačo v Caserti,
ki spominja na francoski Versailles. Po zaključnem ogledu smo nadaljevali vožnjo
do Neaplja, si ogledali mesto in se namestili na trajektu v ladijskih kabinah in nadaljevali nočno vožnjo proti Siciliji.
Naslednji dan smo si ogledali dolino templjev, ki je zaščitena s strani UNESC-a. Samo
mesto Agrigento se je razvilo na stari akropoli.
Pot smo nadaljevali proti Cataniji, postali
smo v Piazzi Armerini in si ogledali vilo z
mozaiki. Tudi ta je na seznamu UNESC-a.
Nadaljevali smo vožnjo proti Giardini
Naxos, se nastanili v hotelu in na smrt utrujeni
zaspali. Naslednji dan
smo si ogledali slikotivo
Taormino. To je s hribi
obdano mesto, ki leži
200 metrov nad morjem
in ima mikroklimo brez
premere. To je verjetno
najstarejše
turistično
mesto na svetu. Tu stoji
palača Corvajo, tu se najde vse, kar zapeljuje oči,
um in domišljijo.
Pot smo nadaljevali do
podnožja vulkana Etne.

Povzpeli smo se do 2000 metrov visoko.
Povsod sama črnina, res turobno za ogled.
Komaj smo čakali, da zagledamo naš hotel
in se spočijemo. Naslednji dan smo nadaljevali pot proti Monrealu in Palermu. Z
lokalno vodnico smo si ogledali katedralo;
tudi ta je pod zaščito UNESC-a. V Palermu
smo si ogledali tudi najstarejšo tržnico v
Evropi. Po zaključnem ogledu smo se v pristanišču vkrcali na trajekt in sledila je nočna vožnja proti Neaplju.
Zadnji dan izleta smo si ogledali Pompeje; to je znameniti arheološki park, ki ga je
uničila lava ob izbruhu vulkana Vezuva. Ob
sončni avtocesti smo se zapeljali do naselja Gassino. Danes je tam čudovit benediktinski samostan.
Zadovoljni in polni vtisov smo se vračali
proti najlepšim krajem na svetu.
Renata Tischer
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TRADICIONALNI POHOD NA TRSTELJ

Tudi letos je ŠD Partizan
Renče na praznični dan, 27.
aprila organiziral in izpeljal tradicionalni pohod na
Trstelj.

14 junij 2009

Nezanesljiva vremenska napoved je nekoliko vplivala na številčnost udeležencev, k sreči je bilo vreme boljše od napovedi in verjetno je bilo marsikomu žal,
daje ostal doma. Organizator je izpeljal
tekmovanja v vlečenju vrvi in tekih v vrečah, udeleženci pa so izpeljali neuradno

pokušino salam in žlahtne kapljice. Tudi
glasbe ni manjkalo, tako da so se plesno
razpoloženi pohodniki lahko zavrteli.
Druženje je minilo v vedrem razpoloženju in želji po snidenju v naslednjem
letu.
Boris Arčon

iz krajevnih skupnosti
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TRADICIONALNI MLAJI v sliki in besedi

Tudi letos smo se 30. aprila Vogrini zbrali
v velikem številu na križišču pri avtobusnem postajališču in ob spremljavi glasbe v čast prazniku dela dvignili mlaj in
prižgali velik kres. Pokončni mlaj, ki ga izmenično pripravljajo godbeniki in pevci,
venec pa s trakovi okrasijo dekleta, je letos meril kar 23 metrov. Prijetno vzdušje

so tako kot vsako leto popestrili Pihalni
orkester Vogrsko in Moški pevski zbor
»Lijak« 1883 Vogrsko. Poskrbljeno pa je
bilo tudi za kapljico rujnega, sok in manjši prigrizek. Se vidimo prihodnje leto …
Priprava mlaja pri Žigonih
(Foto: Iztok Arčon)

KRESOVANJE V JERABIŠČU

Večer pred 1. majem je dan, ko zagorijo kresovi in ko se s postavljanjem mlaja
proslavi svetovni dan dela. Mislimo, da bo
tega zmeraj več, kajti delavec je zmeraj
manj vrednoten. Postal je le številka v današnjem kapitalizmu, kjer delodajalec vidi
le svojo korist in zaslužek.
Čeprav nas je v Jerabišču le za peščico,
smo se odločili, da tudi v našem malem
kraju pokažemo, da to znamo tudi mi. Z
dobro voljo in prijetno družbo smo en,
dva, tri dvignili mlaj v zvezdnato nebo. Ko
je bil ta del za nami, smo se zbrali ob veličastnem kresu, malo pokramljali, nekaj dobrega pojedli, popili in se prav lepo imeli.
Zelo presenečeni smo bili nad obiskom
predstavnikov KS Renče, da kljub vsemu le
niso pozabili na nas.
V prihodnje si želimo še več podobnih druženj občanov, saj prav to človeka odtegne
od vsakdanjih skrbi in ob želji za čim večjim zaslužkom, pozabljamo na človeške
vrednote.
Naj živi 1. maj!
Krajani Jerabišča
junij 2009 15
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OBISK VRSTNIKOV V STARANZANU

V ponedeljek, 11. maja in
v torek, 12. maja so učenci
četrtih in petih razredov OŠ
Renče in POŠ Bukovica obiskali vrstnike v Staranzanu.

16 junij 2009

Pripravili so jim pester program. Odpeljali so jih v Gradež, kjer so se vkrcali na
ladjo Christina in se z njo popeljali po
Gradeški laguni. Sončno vreme in prijeten vetrič je popestril plovbo med otočki
v laguni. Spoznali so preteklost mesta in
življenje ljudi na otočkih. Med vožnjo so
imeli dovolj časa, da so se spoprijateljili

z učenci iz Stranzana. Pogovarjali so se v
angleščini in z govorico telesa. Našim ni
delala težav niti italijanščina.
Po nekajurni prijetni vožnji so se vrnili v
pristanišče in dan zaključili s sprehodom
po starem delu Gradeža.
Skupaj smo se odpravili do avtobusov,
kjer so se prisrčno poslovili.

šola

Občinski list I Občina Renče - Vogrsko

Šola uspešno sodelovala v državnem projektu

EVROPSKA VAS 2009

Kot že nekaj let je naša
šola tudi letos sodelovala v
državnem projektu »Evropska vas«. Tokrat smo si izbrali
državo Veliko Britanijo, ki so
jo učenci 8. maja predstavili
na zaključni prireditvi v Novi
Gorici.
Delo v projektu je potekalo preko celega šolskega leta, intenzivneje od meseca januarja do konca aprila. Sodelovali
so učenci od 1. do 8. razreda, pod vodstvom posameznih učiteljev mentorjev.
Učenci 1. A razreda so pri pouku in v času
podaljšanega bivanja s pomočjo učiteljic
mentoric najprej spoznavali glavne značilnosti Velike Britanije, s pomočjo knjig
za mlajše, zemljevida Evrope ter interneta. Nato so pri likovnem pouku izdelali
iz kartona model angleškega avtobusa
in dve tipični telefonski govorilnici rdeče barve. Pri uricah angleščine so v času
podaljšanega bivanja izdelali kratek ilustriran angleško-slovenski slovar. Tu so se
naučili pesmico The Happy house song,
ki so jo nato zapeli in zaplesali na zaključni prireditvi.
Učenci 3. A in 4. A so v času podaljšanega bivanja izdelali model Stonehenga iz
das mase, pred tem pa brskali po spletu
in iskali podatke in fotografije tega kamnitega velikana.
Učenci 6. A so pri urah zgodovine zbirali podatke o Veliki Britaniji ter poiskali
njene naravne in kulturne znamenitosti.
Priprave so potekale tudi pri razrednih
urah, veliko pa so učenci postorili sami
doma in v popoldanskih urah na šoli.

Sami so izdelali maketo
angleškega
vojaka ter stavbo
pred katero straži.
Maketo zemljevida
Velike Britanije s topografskimi podatki
so izdelali pri urah
geografije.
Učenci 6. A in B so
pri urah izbirnega
predmeta
načini
prehranjevanja poiskali recepte angleških jedi, izbrali tri,
ter jih pripravili in
ponudili na zaključni prireditvi. Učenci
so recepte napisali v slovenščini in jih
izobesili na panoju. Recepte za pripravo
jedi so tudi prevedli v angleščino.
Učenci 6. A in B so v popoldanskem času
z učiteljico mentorico izdelovali kvize,
rebuse in križanke po modelu igric v angleških revijah in jih predstavili na stojnici na zaključni prireditvi, kjer so se mimoidoči učenci lahko pomerili v znanju
angleščine in nato dobili majhno darilce.
Učenci 7. A so pri predmetu angleškega
jezika raziskovali področje britanske glasbe in športa. Sodelovali so predvsem tisti
učenci, ki se v prostem času bolj ali manj
tudi sami ukvarjajo z glasbo ali športom.
Ob skrbnem brskanju po spletu ter razni
literaturi v šolski knjižnici so učenci ugotovili, da se v zgodovini glasbe in športa
pojavljata dve imeni: legendarna skupina The Beatles ter za Angleže tako popularni nogomet. Ena skupina učencev je
predstavila področje nogometa in izdelala brošuro. Druga skupina pa je predstavila zanimivosti skupine The Beatles
in zapela pesem The Yellow Submarine.
Pesmico so zapeli ob spremljavi kitar in
klavirja, ritem pa so si še dodatno okrepili
z zelo enostavnim pripomočkom, steklenimi kozarci in kovinskimi tolkali. Za vaje
so z učiteljico mentorico izkoristili vsak
odmor ali uro glasbene vzgoje. Besedilo so obdelovali z vidika jezika pri urah
angleškega jezika.
Vsi učenci 8. A so bili vključeni v dejavnosti, ki so učence vodile h globljemu
spoznavanju Velike Britanije, njenih ljudi,
jezika, običajev, navad, hrane. Aktivnosti
so potekale pri razrednih urah in urah
izbirnega predmeta Gledališki klub. Ob

spoznavanju angleškega humorja je padla odločitev o dramatizaciji angleškega
skeča At the bus stop, kar so učenci z
navdušenjem sprejeli. Skupaj z učiteljico
mentorico so izdelali sceno, dodali glasbeno in zvočno podlago, kostume, masko, … in končno je nastala uprizoritev,
ki so jo prvič izvedli na odru sredi prizorišča na Bevkovem trgu v Novi Gorici.

Učenci so z radovednostjo in z velikim
zanimanjem brskali po revijah, knjigah
in spletu. Skozi delo so razvijali socialne
odnose, strpnost, razumevanje in solidarnost.
Na aktiven in inovativen način so spoznavali narode Velike Britanije v naši širši
domovini Evropi. Sproščeno in brez prisile so se učenci prav gotovo naučili veliko
več, kot bi sicer pri klasičnih urah pouka.
Zlasti pa so aktivnosti potekale glede na
interese učencev, ki jih tako ni bilo težko
motivirati, pa čeprav so veliko dela postorili doma ali v popoldanskih urah na
šoli. Aktivnosti so učence še dodatno
povezale, naenkrat so dobili povezavo
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PAZ Vinko Vodopivec in trije
Renčani v Južni Afriki

AMBASADOR
SLOVENSKE
PESMI

več predmetov, česar pa smo na naši šoli
vajeni. Učenci pa se skozi take dejavnosti
veliko naučijo.
Učenci so z veseljem pristopili k delu,
pokazali veliko ustvarjalnosti, samostojnosti, pri tem pa je bilo potrebno veliko
skupinskega sodelovanja in usklajevanja.
Učenci so se z velikim pričakovanjem in
radovednostjo pripravljali na zaključni
nastop, vadili tudi doma in se ponosno
predstavili novogoriški publiki.
S posebnim zanimanjem so si ogledali
tudi predstavitve drugih držav na stojnicah. Posladkali so se z raznimi dobrotami
posameznih držav, dobili pa tudi razna
darilca.

VTISI UČENCEV 1. A
RAZREDA O ZAKLJUČNI
PRIREDITVI

Najbolj so mi bile všeč...
plesalke in pravljica v angleščini o uri
(Tinkara),
punca, ki je hecala bika (Sara, Nejc),
na avtobusu in ko smo peli (Alex),
ko smo se peljali z avtobusom in ko smo
nastopali, pa tudi ko so se igrali z bikom,
je bilo smešno (Tilen),
ko smo nastopali (Kris, Aurora, Maja,
Andraž),
predstava, v kateri so pripeljali moža
pred sodnika (Lev),
ko smo peli pesmico in obiskali stojnice,
kjer smo dobili obeske (Blaž)
ko smo nastopali in zelo so mi bile všeč
punce v rdečih krilih (Nika),
predstava v angleščini z babico in ro18 junij 2009

parjem (Žiga),
ko smo peli, igra z bikom, ko smo šli po
stojnicah in jedli pecivo in še kaj dobili,
pa tudi nastopi drugih učencev (Martin).

PA ŠE NEKAJ IZJAV
UČENCEV 7. A:

Bilo mi je fajn, ker sem lahko v šoli igral
na mojo električno kitaro in še z ostalimi
sošolci smo se lepo ujeli. Škoda, da je bilo
na prireditvi slabo ozvočenje. (Tomaž)
Se mi zdi, da bi lahko bili na prireditvi več
časa. (Andraž)
Na sami prireditvi je bilo precej gneče,
tako da skoraj nismo videli še ostalih
nastopajočih. (Karin)
Všeč mi je bilo, ker so bile zaradi priprav na Evropsko vas ure angleščine
drugačne. (Nik)

Ko je na spletni naslov zbora
PAZ Vinko Vodopivec v septembru priromalo vabilno
pismo z okvirnim programom
turneje po Južnoafriški republiki je nemudoma stekla priprava. Pričelo se je zbiranje
pevcev, ki bi bili pripravljeni
odditi, denarja in urejanje viz.
Naj se ob tej priložnosti tako
sam kot v imenu zbora in ostalih dveh renčanov iskreno zahvalim za finančno pomoč podjetja Komar d.o.o.(Eurospin
d.o.o.) in župana občine
Renče-Vogrsko, Aleša Bucika.

gasilska pred glavno stavbo na Hilton College

Sončnega 18. februarja smo člani zbora
(med drugim trije fantje iz občine RenčneVogrsko; Matevž Lapajne in Jernej Gregorič iz Martinučev ter Kristjan Petelin
iz Arčonov) poleteli iz brniškega letelišča
Jožeta Pučnika in po 18-urnem potovanju
prispeli v Durban, letališko in pristaniško
mesto, najpomembnejše mesto province
Kwa-Zulu Natal. Provinca Kwa-Zulu Natal
leži na vzhodu Južnoafriške republike ob
Indijskem oceanu. Območje je pod močnim vplivom Indijskega oceana in močnega sonca. Živozelene barve pokrajine in
precejšnja vlaga. Pravo poletje.

šola
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Naslednje dan smo odšli v Umfolozi naravni rezervat (safari), kjer smo si ogledali
mnogo živali in pokrajino. Antilope, žirafe,
divji prašiči, nosorogi, opice, bivoli, zebre
in čisto na koncu štirje veliki sloni. Po skoraj štirih urah divjine smo odšli v Richards
Bay, kjer smo imeli prvi koncert. Po drevesih pred hotelom so skakale opice in v
zelo lepem hotelskem kompleksu so nas
zelo lepo sprejeli. Koncertna dvorana je
bila majhna a zato polna in krstni nastop
je kljub utrujenosti od potovanja uspel.
Na koncu koncerta pa kot vedno Žabe, ki
so bile vzrok našega potovanja na južno
poloblo.
Naslednji dan, 21. februar je bil namenjen
ogledu jezera Santa Lucia. Jezero se nahaja v neposredni bližini morja in je močno
močno pod njegovim vplivom. Povsod na
obrežju so se razprostirale mangrove v njih
pa race, čaplje, kuduji, na drvesih smo zagledali ribjega orla. V vodi pa gromozanski
podvodni konji, ki so leno pozirali našim
objektivom. Ob koncu izleta smo se zapodili v trgovino s spominki, majhni otroci pa
so nam ponujali polne vreče limon. Da, življenje nekaterih v Južnoafriški republiki ni
prav nič rožnato. Popoldne smo preživeli
ob bazenu hotela nekateri pevci pustolovskega duha, pa smo se z oboroženim varnostnikom podali v bližnjo vas.
Naslednji dan smo zapustili hotel in se
usmerili v hribovito notranjost, kjer se na
približno 4,5 kvadratnih kilometrov razprostira Hilton kolidž. Že dva kilometra pred
vhodom se je začela okolica spreminjati.
Urejena drevesa, v angleškem stilu pokošena trava, gredice z rožami na vhodu pa kovana vrata, dva varnostnika in zastava z grbom in sloganom “orando et lavorando”(z

po koncertu v Drakensbergu

redom in delom).
Šola je bila ustanovljena dolnjega
leta 1872 s strani
angleškega
duhovnika Williama
Orde Newnhama
Poleg šolskih poslopij in domov,
kjer prebivajo šolarji, je tu še prostora za tri rugby
igrišča, tri igrišča za
kriket, telovadnica in fitnes center,
bazen in kapela.
V Durbanu
Poleg tega je v
sklopu Hilton kolidža še približno 50 stanovanjskih hiš, v katerih prebivajo profesorji.
Imajo pa tudi svoj lasten majhen živalski
vrt. Šolo obiskujejo dečki stari med štirinajstim in osemnajstim letom. Letna šolnina
znaša 13000 evrov. Po namestitvi in dobrodošlici pri Jacu Dippenaarju smo se odpravili v bližnji hotel Fern Hill, kjer smo odpeli program koncerta z dobrodelno noto,
saj so goste lahko darovali v sklad za bolne
otroke. Med potjo smo si ogledali spomenik na mestu, kjer so leta 1962 nobelovega nagrajenca za mir, Nelsona Mandelo,
ujeli in mu vzeli prostost za 27 let. Zvečer
smo obiskali nakupovalno središče v Pietermaritzburgu, kjer smo si privoščili obilen
obrok. Ker Vodopivci ne bi bili Vodopivci,
če ne bi kakšne zraven zapeli, smo se odločili, da natakaricam zapojemo angleško
Only you. Punce so “padle v žvaliment”.
Za ponedeljek, 23. februarja smo si po programu ogledali veličastne Howick Falls in
imeli z južnoafriškimi randi kupiti kak spo-

minek. Od slapov pa spet na koncert, tokrat v nemško naselje, kjer smo prepevali
v luterantski cerkvi. Spremljevalke so nam
še kako prav prišle, saj so se srajce s stalnim
prenašanjem pošteno zmečkale in bile so
potrebne likanja. Spoznali smo tudi tri Slovence, ki že približno 40 let živijo v Durbanu, in pokramljali z njimi.
Na pustni torek smo v kopalkah odganjali zimo pri 35°C v Indijskem oceanu in si
ogledali peti največji akvarij na svetu po
količini vode, Ushaka marine world.
Na sredino jutro smo že ob deveti in pol
imeli koncert za vseh 500 šolarjev Hilton
kolidža. Kot se spodobi, smo se javno zahvalili za povabilo in poklonili darilo z idrijskimi čipkami (skleklala jih je moja nona),
panjsko končnico, dvema steklenicama
primorskega vina in cd-ejema našega zbora. Če se od Hilton kolidža počasi, a vztrajno vzpenjaš po avtocesti skozi savansko
pokrajino proti Lesotu, prideš do mesta
Drakensberg, ki je znano po lepih gorah,
ki obdajajo kraj in Drakensberg boys choir
school. Svetovno znan zbor, ki je zelo podoben Dunajskim dečkom, ima vsako sredo koncert v svoji dvorani, ki sprejme do
600 ljudi. Petnajstminutni odmerjen čas
smo odlično unovčili, zahtevna publika je
bila navdušena. Po koncertu so nam organizirali na kravji farmi v bližini mesta Winterton pravi piknik z obilico hrane.
Zadnji dan v Južni Afriki je bil namenjen
pakiranju kovčkov, fotografiranju z gostitelji. Hočeš nočeš smo se po kosilu posedli
na avtobus, zadnjič pomahali v pozdrav
in se odpravili v Durban na letališče po 21
urah potovanja spet stopili na domačo zemljo.
Vse lepe stvari se prehitro končajo. Vendar pa smo Vodopivci izpolnili naše poslanstvo. Ponesti in predstaviti slovensko
pesem preko vseh meja in ovir! PAZ Vinko
Vodopivec, ambasador slovenske pesmi!
Matevž Lapajne
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Andske sledi in vtisi v Renčah

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ OSKARJA
MOLEKA
V dneh od 24. aprila
do 17. maja je bila v
prostorih
krajevne
skupnosti Renče razstava fotografij Oskarja Moleka.

Tematika s katero nam je
avtor prikazal tisti del sveta
za katerega običajno mislimo, da ne obstaja več.
Južna Amerika, predvsem
Argentina, Bolivija in Peru.
V odmaknjenih naseljih je
fotografiral ljudi, njihove
obraze, roke, oblačila, njihove izdelke in pokrajine.
Z študijsko natančnostjo je
zajel motive, ki prikazujejo
odraz starodavne kulture
tesno povezane z naravo v
kateri živijo.

20 junij 2009

Zakaj je avtor hotel te stvaritve
razstaviti v Renčah?
Predvsem zato ker je potomec
slovenskih staršev. Mama Marica
Špacapan je bila doma iz Renč,
oče pa iz Metlike. Z namenom,
da bolje spozna deželo svojih
staršev in slovenski jezik je pred
leti, s podporo Slovenske izseljeniške matice, študiral v Ljubljani. Klub temu, da je študiral
etnologijo, se je kasneje posvetil
fotografiji in publicistiki. S to razstavo se je koncem lanskega leta
predstavil v Ljubljani, letos pa v
Idriji in Novi Gorici.
Poleg krajanov so si razstavo
ogledali tudi učenci renške
osnovne šole.

Avtorja fotografij je predstavil Sergej Pelhan, predsednik SIM

Bogo Rusjan
Odptja razstave so se udeležili tudi bratranec Aleš Nemec z ženo
Mimi in sestrična Magda Satler
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BALINANJE, ŠPORT ZA VSAKOGAR

Nekoč je balinanje veljalo za gostilniški
šport, saj seje ob vsaki gostilni nahajalo
balinišče, kjer so se vaški možje in fantje
srečevali in družili. Sčasoma seje razvil v
pravi rekreativni in tekmovalni šport. V sedemdesetih letih je tudi v Renčah prišlo do
idej in pobud o organiziranem balinanju.
Le-te so prišle iz vrst upokojencev, ki so
se tudi večinsko ukvarjali s to dejavnostjo.
Najbolj vneta sta bila Dominik Arčon in
Ivan Pahor in tako so leta 1977 osnovali
balinarsko sekcijo v okviru TVD Partizana
Renče, njen prvi predsednik pa je postal
Angel Mozetič. Na razpolago so imeli
dvostezno odprto balinišče, ki pa kmalu ni
več zadovoljevalo potreb. Pojavila seje ideja po pokritem, tristeznem objektu. Velika
zagnanost, iznajdljivost, prostovoljno delo,
pomoč družbene skupnosti in predvsem
prispevki delovnih organizacij iz vse takratne Jugoslavije so privedle do tega, da so
v letih 1980 - 1986 tak objekt tudi zgradili.
To je omogočilo velik razmah tega športa v
Renčah. Začeli so s pridobivanjem strokovnega kadra (Cvetko Gatnik in Davorin
Arčon sta postala inštruktorja in sodnika
balinanja). Zaživela je šola balinanja in kakovost je s prihajanjem mladih hitro naraščala. Potrebe so narekovale reorganizacijo
sekcije v klub in tako v letu 1992 nastane
balinarski klub Šampionka, ki je imel tudi

svojega pokrovitelja. Članska ekipa
seje z uspešnimi
nastopi v tem času
uvrstila v II. Državno ligo in v njej
uspešno nastopala
osem let. Z razvojem tekmovalnega
balinanja so se povečale tudi zahteve
za tekmovanje v
tej ligi. Potrebno je
bilo štiristezno tekmovališče in zaradi
tega je ekipa morala
izstopiti iz lige v nižji
rang tekmovanja.
Toda želje po ponovni vrnitvi v višje
tekmovanje so bile
še naprej prisotne,
tako daje prišlo do
dograditve četrte
steze in izpolnitev
pogojev. Žal pa je v
tem času prišlo do
osipa med tekmovalci v članski ekipi.
Mladi, ki so bili nosilci igre, so odhajali na šolanje v Ljubljano ali
pa prestopali v druge klube, ki so nastopali
v višjem rangu tekmovanja. V letu 2005 je
prišlo še do enega premika, ustanovljena
je bila ženska sekcija, v kateri je okrog 12
tekmovalk, skupaj pa je v klubu okrog 65
èlanov. In kako v klubu delujejo sedaj? Alfa
in omega balinanja v Renčah Davorin Arčon pripoveduje: » Tekmovalno balinanje
seje zelo razvilo. Poleg klasičnih disciplin
enojke, dvojke in trojke so bile vpeljane

tekme v hitrostno štafetnem izbijanju, natančnem izbijanju in igra v krog. V dvoboju dveh ekip se igra devet tekem in kljub
časovnim omejitvam tak dvoboj traja tudi
do štiri ure. To pa od tekmovalcev zahteva
dobro telesno pripravljenost in veliko vadbe. Prav te nove discipline pa kar kličejo
po pomladitvah v ekipi, žal pa med otroci ni pravega zanimanja za redno vadbo.
To je res škoda, saj so ravno te discipline
za mlade zelo zanimive in primerne. Ekipa
sedaj že vrsto let tekmuje v I. območni ligi
severne Primorske in med osmimi ekipami redno zaseda prvo mesto in sodeluje v
kvalifikacijah za napredovanje v višji rang
tekmovanja, kjer pa še nismo imeli dovolj
sreče in znanja. Med pripadniki kluba je
veliko upokojencev, ki veliko nastopajo
na raznovrstnih tekmovanjih in srečanjih
in dosegajo lepe rezultate. Nekateri člani
nastopajo tudi v ekipah renškega društva
upokojencev. Tudi ženska ekipa, ki deluje
šele štiri sezone, že dosega lepe rezultate
in hitro napreduje. Posebej bi še poudaril
dolgoletno tesno in prijateljsko sodelovanje s pobratenim Staranzanom, ki traja vse
od leta 1977. Kaj nas najbolj žuli? Vsekakor
to, da nam ne uspe v svoje vrste pritegniti več mladih, pa tudi žensko vrsto bi radi
okrepili. Povezujemo se z osnovno šolo, a
pravih rezultatov še ni. Še enkrat bi omenil razumevanje družbene skupnosti (KS,
občina, zveza...), brez pomoči katerih ne bi
zgradili takega objekta, ki nam ga mnogi
zavidajo. Balinišče je sedaj preneseno v
občinsko last, kar narekuje zakonodaja, pa
tudi vzdrževanje je tako lažje obvladljivo,
klub pa objekt uporablja in z njim gospodari.«
Boris Arčon
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Kotalkarji na mednarodni preizkušnji

TEKMOVALNO V POMLAD

Med velikonočnimi prazniki so renški kotalkarji odpotovali na mednarodno tekmovanje WISP, kar pomeni šport in turizem, v
italijansko Toscano. Tekmovanje na reprezentančni ravni so združili še s prijetnim
obiskom Firenc.
Sedemnajsti mednarodni pokal Renč
V soboto in nedeljo 18. in 19. aprila je v
renški kotalkarski dvorani potekal že sedemnajsti mednarodni pokal Renč – tradicionalno tekmovanje v umetnostnem
kotalkanju.
V soboto so kotalkarji tekmovali v kratkih
programih in med športnimi pari, v nedeljo
pa v dolgih programih. Renčani so osvojili osemnajst medalj, od tega enajst zlatih

(v kratkih programih Tanita Kaja Černe,
Sara Pregelj, Lucija Mlinarič, v športnih
parih Ana Turel in Jan Kerševan, v dolgih
programih pa Matej Ožbot, Urška Furlani, Jessica Marka, Jan Kerševan, Tanita Kaja Černe, Danaja Černe in Lucija
Mlinarič).
25. in 26. aprila se je Bologni v Italiji odvijalo zahtevno tekmovanje, ki se ga je udeležil tudi naš par (Ana Turel in Jan Kerševan).
Čeprav so bili pred tem njuni treningi zaradi bolezni okrnjeni, sta med številčno
konkurenco osvojila izvrstno drugo mesto
in ponovno dokazala, da spadata med najboljše.

Med prvomajskimi prazniki so novogoriški
kotalkarji praznovali 30. obletnico delovanja.
Počastili so jo z mednarodnim tekmovanjem »30. Goriško vrtnico«, katerega so se
udeležili tudi renški kotalkarji.
Od 20. do 23. maja je v nemškem Freiburgu
potekalo tekmovanje za Pokal Nemčije.
Udeležilo se ga je deset slovenskih reprezentantk, od tega tri iz renškega kluba
Nika Petelin, Danaja Černe in Lucija
Mlinarič. Poleg njih sta se tekmovanja
udeležili še dve Renčanki iz novogoriškega
kluba, sestri Nika in Teja Arčon.
Člani renškega kluba so v nedeljo, 24. maja
navdušeno pričakali reprezentantke, saj je
Lucija osvojila dve kolajni; srebrno v prostem programu in zlato v kombinaciji. Nika
je zasedla trinajsto mesto v obveznih likih,
Danaja pa četrto v kombinaciji.
Pred državnim prvenstvom, ki bo od 5. do
7. julija v Renčah, čaka mlade kotalkarje še
nekaj pomembnih tekmovanj, v Riminiju,
dve v Domžalah, v Pulju in predstavitev
kotalkanja ter revijski nastop v Grahovem
ob Bači ob druženju z jeseniškimi hokejisti.
Majda Rusjan
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ŠPORTNO DRUŠTVO
ŠE ENO
ŠPORTNO ŠKULJA
PRIZNANJE
V prejšnji številki smo predstavili dobitnike Bloudkovih priznanj Medobčinske
športne zveze Nova Gorica iz klubov
naše občine. Med dobitniki priznanja
pa je še ena mlada športnica iz Renč, 17
letna Martina Furlani, ki pa je članica Gimnastičnega društva GIM iz Nove
Gorice. Ukvarja se z orodno telovadbo,
akrobatiko in skoki na prožni ponjavi. Za
dosežke v tej panogi, ko je bila med mladinkami na državnem prvenstvu prva,
na pokalu Slovenije tretja in tretja je bila
tudi na odprtem prvenstvu Bežigrada je
prejela posebno priznanje. Čestitamo!
Boris Arčon

Pomlad je tu in z njo tudi nova
sezona treningov in tekmovanj
v okviru Športnega društva
Škulja.
V marcu je bil izpeljan občni zbor. Potrdili smo predsednika društva, upravni odbor, pregledali aktivnosti v lanskem letu,
potrjeno je bilo finančno poročilo, potrdili smo načrt aktivnosti za tekoče leto.
Sezono smo začeli s tradicionalno 3. občinsko škuljado, v nedeljo, 19. aprila pri
dvorcu Vogrsko. Kljub jutranjemu dežju

se je zbralo 15 trojk. Tretje mesto je pripadlo ekipi Arčoni 1, drugi so bili Vogrsko
mladi, slavili pa so Vogrsko1. Prijetno presenečenje je ekipa Goletarjev, ki se je na
tekmovanju prvič preizkusila in zavzela
4. mesto. Konkurenca narašča! Škuljače
je prijetno presenetila tudi gospa Ingrid
Kašča Bucik z odličnimi palačinkami in
frtaljami.
Več o naši dejavnosti si oglejte na spletni
strani: www.skulja.si
Ana Hvalica
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Prvo jurjevanje v občini Renče-Vogrsko

OBUJANJE TRADICIJE
V nedeljo, 26. aprila 2009, na
praznik Občine Renče-Vogrsko, je
Konjeniško društvo Soča v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi
in Občino Renče-Vogrsko pripravilo prvo Jurjevanje, tako v Občini
Renče-Vogrsko, kot tudi na Primorskem.

le iz Bukovice proti Vogrskemu, od tu pa
preko Volčje Drage do Renč. V vseh treh
krajevnih skupnostih so kočijam in konjenikom, ki so se kočijam pridružili v Renčah,
pripravili lep sprejem. V obredu blagoslova pred občinsko stavbo v Bukovici smo
lahko našteli kar 23 konjev. Sodelovalo je
6 kočij oz. 6 vpreg (4 dvovprege iz Volčje
Drage, Ozeljana, Vitovelj in Šempetra in 2
enovpregi iz Lukežičev in Vogrskega) in 13
konjenikov (2 iz Oševljeka, 1 z Vogrskega, 3
iz Vitovelj, 1 iz Nove vasi pri Opatjem selu,
2 iz Črnič, 2 iz Šempetra, 1 iz Skrilj in 1 iz
Smasta pri Kobaridu).

Jurjevo, praznik pomladi, praznujemo v
Sloveniji 24. aprila, ko goduje sv. Jurij; v Beli
krajini na ta dan že leta obujajo obrede čaščenja Zelenega Jurija, znanilca pomladi,
sreče in veselja. Slovanski narodi že od
nekdaj častijo sv. Jurija kot svetnika, ki prinaša pomlad. V Beli krajini je navada, da se
dan pred praznikom mladina odpravi po
vasi, prepeva in piska na piščali in roge ter
vodi Zelenega Jureta – mladeniča, odetega v brezovo zelenje. Ustavijo se pred vsako hišo in zapojejo ter nad vrata zataknejo
zeleno brezovo vejico (ki tam ostane vse
leto), da bo hiši prinesla srečo in veselje, da
bodo polja bogato obrodila…
Naše konjeniško društvo je ta običaj obudilo na prav poseben način. Povorka kočij
je v nedeljo v dopoldanskem času obiskala
vse kraje občine. Ob 9. uri so kočije kreni24 junij 2009

Konjenike in njihovo vino ter kruh je blagoslovil bukovški župnik Vojc Žakelj.
Slavnostnemu obredu blagoslova je sledil
pozdravni nagovor podžupana Radovana Rusjana, ki se je najprej dotaknil pomena samostojne občine. Poudaril je, da
je bistveno vodilo pri delovanju župana in
svetnikov skrb za enakomeren razvoj vseh
treh krajevnih skupnosti. Tako se trenutno
izvajajo trije največji projekti občine – ob-

nova ceste na Vogrskem, ki je fizično že v
uporabi, nadalje renška obvoznica, ki naj
bi bila končana še letošnjo jesen, in nenazadnje obnova kulturnega doma z ureditvijo parka v Bukovici. Na koncu je bistvo
jurjevanja – praznovanje pomladi, povezal
z našo mlado občino, ki je ravno tako v prebujanju, kot je narava v jurjevanskih dneh.
V želji, da bi jurjevanje postalo tradicionalna prireditev tako konjeniškega društva
kot občine, se je spomnil tudi na konje in
jim v imenu Občine Renče-Vogrsko podaril tri vreče ovsa.
Nato pa je bilo pred nami še čudovito nedeljsko popoldne, ki so ga v kulturnem
delu popestrila Vražja dekleta in Folklorna
skupina Gartrož. V prijetnem druženju ob
joti, pršutu in plesni glasbi, ki je na plesišče
zvabila številne pare, smo si pa zagotovili:
pomlad in občinski praznik bomo z jurjevanjem praznovali tudi prihodnje leto!
Vladka Gal
Foto: Bogo Rusjan
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Tradicionalna prireditev v maju

SPRETNOSTNA VOŽNJA S TERENSKIMI
VOZILI
Tudi letos –že devetič zapored je društvo
ljubiteljev terenskih vozil- OFF ROAD
EXTREME TEAM pripravilo dvodnevno
prireditev s preizkušnjami v spretnostni
vožnji s terenskimi vozili. Prireditev je
potekala 23. in 24. maja na prostoru GORIŠKIH OPEKARN Preizkušnje veljajo za
državno prvenstvo in potekajo 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 …) v letošnjem letu prireditve v
disciplini soft nismo izvedli zaradi tehničnih ovir. Ostale preizkušnje so se odvijale, kot vsako leto na saniranem delu
glinokopa GORIŠKIH OPEKARN, katerim
gre vsa zahvala za posluh in pomoč pri
izvedbi prireditve . Žal letos nismo mogli izkoristiti najlepših prog za hard, saj je
nastalo jezero spodnje proge poplavilo,
ravno jezero pa je po izjavah gledalcev

in tekmovalcev dodalo dodaten čar prireditvi, saj je bila večina navdušena nad
okolico, posebno v jutranjem in večernem času. Na prireditvi je v dveh dneh
sodelovalo 33 posadk -v spretnostni, ter
16 posadk v hard preizkušnji, skratka v
dveh dneh, je v dveh disciplinah in 4 kategorijah sodelovalo 49 posadk (voznik
in sovoznik). Letošnje leto je bilo glede
na udeležbo zelo uspešno, saj je bilo poleg velikega števila posadk tudi več gledalcev, kateri so imeli kaj videti, saj so
vse ekipe dale maksimalno od sebe in
pokazale, kaj so sposobna premagovati

tako serijska kot prirejena terenska vozila. Prireditev je bila uspešno izpeljana in
s podelitvijo pokalov najboljšim v nedeljo, 24. maja tudi zaključena. Ker pa so za
izvedbo take prireditve potrebna sredstva in nemalo prostovoljnega dela, se
na koncu najlepše zahvaljujemo vsem, ki
ste nam pomagali, sponzorjem, krajevni
skupnosti Renče, občini Renče-Vogrsko
prav posebna pohvala pa gre našim članom in podmladku ter podpornikom za
pomoč pri pripravi in izvedbi prireditve.
Vidimo se naslednje leto
Viljem Košuta
Foto: Iztok Arčon
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Nagradna križanka »Trstelj«

Gesla iz križanke vpišite v priložen kupon in ga pošljite do 31.7.2009 na naslov:
OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s pripisom
»Nagradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence.
26 junij 2009

objave
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Svet krajevne skupnosti Renče ob pomoči športnih društev in ostalih organizacij prireja tradicionalno prireditev
MOHORJEVO 2009-letos v znamenju DOMAČEGA KRUHA.

Okvirni program prireditve:
Sobota, 11. julija 2009
- razstava in delavnice Stanke GOLOB
slike iz peska v prostorih KS Renče
- od 17. ure dalje v športnem
parku Renče:
• škuljada
• briškuljada
• športno zabavne igre
NI!
VABLJE
• turnir v balinanju
zvečer zabava z mladimi

Nedelja, 12. julija 2009
od 16. ure dalje na Starem placu v
Renčah:
• zjutraj slovesna maša
• od 16. dalje predstavitev vseh ulic in
kraja v peki kruha vseh vrst
• šacanje kruha: nagrada je skuter
• zabavni program za najmlajše
• razglasitev NAJ ULICE
• ples na koščke
• zabava z dvema ansambloma N'EKS
in BIZJAKI

Za obilno jedačo in pijačo poskrbljeno.
Kdor ne pride bo prikrajšan za zanimiv in zabaven dogodek, ki preganja
recesijo in vnaša v naš vsakdan žarek
pozabe in sreče.
Svet KS RENČE

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »GRADOVA«
Izmed petnajstih prispelih odgovorov
so bili izžrebani:
1. Karin Hrobat, Stara gora 18, 5000 Nova
Gorica
2. Majda Krpan, Volčja Draga 83, 5293
Volčja Draga
3. Tilen Mozetič, Volčja Draga 63b, 5293
Volčja Draga

Nagradni kupon za križanko junij 2009
- geslo:

ni
Nagrad
kupon

Nagrade lahko dvignejo v pisarni
AVTO ŠOLE MARUS, Trg 21, 5292 Renče
ime in priimek:

Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO

naslov:

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.
23. JUNIJ 2009

telefon:

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

Cenik reklamnih sporočil:

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«

Tudi uredništvo odhaja na počitnice, tako
da se bomo z novo številko srečali konec
septembra, ko bomo predstavili kar nekaj
dogodkov, ki se bodo zgodili v mesecu oktobru. Spomnili pa se bomo tudi dogajanj
po krajevnih skupnostih v poletnih mesecih. Vesele počitnice!

Uredništvo

odreži in pošlji

MOHORJEVO
2009 V RENČAH

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

Kajakaški klub Šilec in TVD Partizan Renče
so tudi letos organizirali tradicionalni spust
prijateljstva po reki Vipavi od mlina v Renčah do vasi Gabrje na Italijanski strani meje.
Spust je potekal pod pokroviteljstvom občin Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica
in Sovodnje ob Soči. Vremenoslovci so
napovedovali precej deževno vreme, zato
je bila udeležba veslačev nekoliko manjša
kot prejšnja leta. Vseeno pa se je na startu zbralo prek 60 udeležencev, ki so bili za
svojo ustrajnost nagrajeni z dobrimi pogoji za spust. Napovedanega dežja ni bilo,
vreme je bilo sicer oblačno, a temperature
ravno prave za veslanja. Vodostaj Vipave je
bil nekoliko nizek, tako da običajnega spusta čez jez v Renčah ni bilo mogoče izvesti,
vseeno pa je bilo dovolj vode za adrenaliske spuste čez naslednje štiri jezove (Bilje,
Miren, Orehovlje in Gabrje).
Veslači so se okrepčali in pogreli na postanku v Orehovljah, kjer so organizatorji
poskrbeli za malico. Na cilju so vse udeležence pogostili organizatorji iz Gaberji.
Ob zaključni prireditvi so podelili pokale za
najboljše, najbolj ustrajne posameznike in
najbolj številčne ekipe.
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Za Občinski lis

Iztok Arčon (Tekst in foto)

Naslov občine: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, tel: (05) 338 45 00, e-mail: info@rence-vogrsko.si
28 junij 2009

