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beseda uredništva in župana
Beseda uredništva

PRAZNIKI
26. april je občinski praznik
naše mlade občine Renče
– Vogrsko. Prvič ga praznujemo. Posvečen je dnevu, ko
so sveti KS Vogrsko, Bukovica
– Volčja draga in Renče sprejeli sklep o izločitvi iz mestne
občine Nova Gorica. Volivci
smo to odločitev potrdili s
skoraj dvotretjinsko večino
na referendumu. Sledile so
volitve, dobili smo prvi občinski svet in prvega župana. Volilni izid je bil takrat za
nekatere presenetljiv. Vendar, demokracija ima svojo logiko in
svoje zakonitosti. Pomenljivo pa je, da so se po volitvah nekateri
ključni in prepričani zagovorniki nove občine umaknili v tišino in
ozadje. Razočaranje, užaljenost?? No, kljub vsemu je nova občina zaživela. Čeprav je prvo leto delovanja potekalo predvsem v
odklapljanju od mestne občine, oblikovanju občinskih organov
in iskanju ustreznih strokovnih delavcev za občinsko upravo,
že opazimo tudi začetke investicijskih del. Skozi proračun lahko
vidimo, da so bila referendumska pričakovanja po večjem obsegu sredstev v vlaganja v infrastrukturo in pa tudi v družbene
dejavnosti upravičena. Zato s ponosom praznujmo ta praznik,
najbolj prizadevnim pa za njihov prispevek k delu in uveljavljanju občine dajmo zaslužena priznanja.
Občinskemu prazniku ta mesec sledijo še drugi, državni prazniki.
Dan upora proti okupatorju je neupravičeno potisnjen nekoliko
vstran. Predvsem za nas, Primorce, ima še poseben pomen. Je
eden od temeljev, da smo Primorci sploh lahko pristali v okviru države Slovenije. Zato je neprimeren in nesprejemljiv poskus
spreminjanja zgodovine, skozi katerega bi nekateri radi razvrednotili pomen NOB in ga sprevrgli na nivo političnega obračuna
oz. državljanske vojne.
Tudi prvomajski prazniki ne smejo izgubiti svojega prvotnega
pomena – boja za delavske pravice. Naš, slovenski turbo kapitalizem je že pokazal svoj pravi obraz. Res je, da se mnogi na
plebiscitu za samostojno Slovenijo niso dobro zavedali, da glasujejo tudi za novo, kapitalistično družbeno ureditev. Vendar pa
niso pričakovali takega zasuka v družbo, kjer so v marsikaterem
podjetju zaposleni le še številke in (ne)potreben strošek. Vse
spoštovanje do vseh tistih, ki so svoj kapital ustvarili s trdim delom, znanjem, tveganjem… Na žalost je vse preveč takih, ki to
delajo na robu zakonitosti, koruptivno in z izkoriščanjem zaposlenih. Zato mora 1. maj ostati simbol delavstva in borbe proti
izkoriščevalskim družbenim odnosom.
Prav je, da se na kratko spomnimo praznikov, ki smo jih praznovali minuli mesec. Velikonočni prazniki, največji krščanski praznik,
so priložnost, da se kristjani in tudi drugi, poglobijo v temeljno
sporočilo vere, spoštovanje sočloveka, skromnosti in poštenosti.
Pri pehanju za materialnimi dobrinami se mnogokrat dogaja, da
se njena osnovna, duhovna sporočilnost umakne v ozadje.
Pa bodi dovolj tega “prazničnega razglabljanja”. Bližajo se poletni
meseci, čas oddiha in sprostitve. Če bo vse po načrtih, se bomo
pred dopusti oglasili s še eno številko občinskega lista. Pa še kakšen krajevni praznik se nam obeta.
Boris Arčon
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

KREPKO SMO ŽE ZAKORAKALI
V APRIL - MESEC, KO BOMO
OBČANI OBČINE RENČE-VOGRSKO
PRAZNOVALI SVOJ PRVI OBČINSKI
PRAZNIK (26. APRIL).
Prav je, da se skupaj spomnimo akterjev in časa, ko so nastale
prve ideje o ustanovitvi nove občine. 25. in 26. aprila 2001 so sveti
KS Renče, KS Bukovica - Volčja Draga in KS Vogrsko sprejeli
sklep o izločitvi dela Mestne občine Nova Gorica in ustanovitvi
nove Občine Renče-Vogrsko s sedežem v Bukovici. Skupina, ki je
delovala, je tudi pripravila prvi predlog o ustanovitvi nove občine za Državni zbor RS. Prvi predlog je vložila v letu 2001, vendar
Državni zbor RS pobude ni odobril. V letu 2005 so potekale intenzivne priprave, ustanovljen je bil 14-članski iniciativni odbor za
ustanovitev nove občine v sestavi: Boris Ipavec, Boris Pregelj,
Dragan Zorn, Dušan Martinuč, Franc Kavčič, Goran Keber,
Irena Gregorič, Ivan Fornazarič, Janko Furlan, Jožko Kravos, Kazimir Kerševan, Uroš Martinuč, Vanda Ožbot in Valter Mlečnik, ki je s predlogom za ustanovitev nove občine pred
Državnim zborom RS uspel. Državni zbor RS je tako razpisal referendum za ustanovitev nove občine na območju treh krajevnih
skupnosti. Na referendumu pa ste ključno vlogo odigrali prav vi,
drage občanke in občani, volivke in volivci. Državni zbor RS je nato
na podlagi uspešno izvedenega referenduma z zakonom potrdil
nastanek nove Občine Renče-Vogrsko.
26. aprila bomo tako praznovali prvi občinski praznik in zato je
prav, da to obeležimo na primeren način. V sklop praznovanja
smo vključili dogajanje v vseh treh krajevnih skupnostih. Začeli
bomo z medobčinsko škuljado na Vogrskem, nadaljevali s predavanjem, ki ga pripravlja Goriški muzej, razstavo fotograﬁj in lesorezov v kulturnem domu v Bukovici, s pevskim večerom v Renčah, nogometnim turnirjem v Bukovici, sledila bo slavnostna seja
Občinskega sveta na Vogrskem, tradicionalni pohod na Trstelj in
zaključili bomo z razstavo slik amaterskih slikarjev v Renčah. Vsi
ti dogodki so plod samoiniciative krajanov. Prepričan sem, da se
prvega občinskega praznika veselite in da se boste z veseljem
udeležili prireditev ob tej pomembni priložnosti.
Čestitam vam ob občinskem prazniku in vam hkrati želim, da
bi v spominu ohranili dan boja proti okupatorju in da bi čim
lepše praznovali prvi maj – praznik dela!
Župan Aleš Bucik

iz občine

PROGRAM PRIREDITEV V OKVIRU OBČINSKEGA
PRAZNIKA OBČINE RENČE-VOGRSKO
1. 20. 4. 2008 ob 12.30
Poligon pri Dvorcu Vogrsko
2.
3.

4.

5.

6.

7
8
9

ŠKULJADA
2. občinsko odprto prvenstvo v metanju kamna
Organizira: Društvo Škulja
23. 4. 2008 ob 19.00
PREDAVANJE mag. VESNE LIČER O SVILOGOJSTVU IN MURVAH NA GORIŠKEM
Dvorec Vogrsko
Organizira: Goriški muzej
24. 4. 2008 ob 18.00
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE
Avla v Kulturnem domu Bukovica Razstavljajo učenci in člani Fotografskega krožka OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Organizira: OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
24. 4. 2008 ob 18.45
OTVORITEV RAZSTAVE REZBARSKIH DEL
Hodnik v 1. nadstropju v Kulturnem Razstavljajo člani Društva upokojencev Bukovica-Volčja Draga in Društva Most Ajdodomu Bukovica
vščina (Univerza za tretje življenjsko obdobje)
Organizira: Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga
25. 4. 2008 ob 19.30
ZBOROVSKI VEČER
Kulturna dvorana Renče
Sodelujoči: MoPZ Lijak Vogrsko in MoPZ PROVOX
Organizira: Krajevna skupnost Renče
OTVORITEV PRENOVLJENEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V BUKOVICI IN TURNIR V
26. 4. 2008 ob 11.00
MALEM NOGOMETU
Nogometno igrišče v Bukovici
Organizira: Društvo Mladi Renče-Vogrsko
SVEČANA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RENČE-VOGRSKO S PODELTIVIJO OB26. 4. 2008
ČINSKIH PRIZNANJ
Dvorec Vogrsko
27. 4. 2008 dopoldan
TRADICIONALNI POHOD NA TRSTELJ
Start: Renče
Organizira: Športno društvo Partizan Renče
28. 4. 2008 ob 20.00
OTVORITEV RAZSTAVE »SLIKE SPREGOVORIJO«
Prostori Krajevne skupnosti Renče Razstavljajo amaterski likovni ustvarjalci iz Renč
Organizira: Krajevna skupnost Renče

Obisk češke veleposlanice Ivane Hlavsove v Občini Renče-Vogrsko

TEŽAVE S PROSTORI
Občino Renče-Vogrsko je 15. februarja 2008 obiskala češka veleposlanica ga. Ivana Hlavsova.
najetih prostorih v Brdih, ki jih bodo sedaj izgubili, saj jih lastnica prostorov potrebuje za zasebne namene. Izvedeni so
bili že razgovori z župani drugih občin, v
katerih so župane zaprosili za pomoč pri
iskanju novih objektov.
Veleposlanica se je zavzela za čimprejšnjo rešitev problema in župana zaprosila za pomoč pri zagotavljanju pogojev
za izvajanje reintegracijskih programov,

saj je problematika zaradi zasvojenosti
tudi v Občini Renče-Vogrsko v velikem
porastu. Župan Aleš Bucik je veleposlanici zagotovil, da bo k reševanju izpostavljene problematike pristopil v skladu s
ﬁnančnimi in prostorskimi možnostmi
Občine Renče-Vogrsko in na podlagi dogovora z župani sosednjih občin.
Vladimira Gal
Foto: Bogo Rusjan

V sproščenem razgovoru je
županu predstavila razlog svojega
obiska v Občini Renče-Vogrsko.
Izpostavila je velik problem, ki
je nastal na širšem območju med
Bovcem in Vipavo zaradi izgube
primernih prostorov za izvajanje
reintegracijskih programov za
ozdravljene od zasvojenosti.
V razgovoru je sodeloval tudi Petr
Böhm, vodja Centra za svetovanje in
pomoč zasvojenim Križišče Nova Gorica
in reintegracijskih programov v tem centru. Pojasnil je, da so program izvajali v
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Novi prostori občinske uprave v Občini
Renče-Vogrsko

VSE NA ENEM
MESTU
Konec februarja se je večji del občinske uprave
preselil v nove prostore v prvem nadstropju
občinske stavbe.
S pridobitvijo novih prostorov se je kvaliteta poslovanja s
strankami močno povečala, saj lahko sedaj občani večino zadev urejajo na enem mestu.

Prostori občinske uprave

Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča ali skrajšano NUSZ

V novih prostorih se nahajajo naslednje strokovne
službe:
•

•

•

•
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OBRAZCI, KI SMO JIH PREJELI
V PRVI POLOVICI APRILA IN
S KATERIMI SMO MORALI
POSREDOVATI PODATKE O
STANOVANJSKIH POVRŠINAH,
JE MED PREBIVALCI NAŠE
OBČINE POVZROČILO POVSEM
NEPOTREBNO NEJEVOLJO.

Glavna pisarna (oddaja vlog, pošta, osnovne informacije,…)
Vodi: Tjaša Boškin, Svetovalka III
Tajnik občine, strokovna služba za okolje in prostor, komunalne dejavnosti, gospodarske javne službe,…
Vodi: Negovan Božič, Tajnik občine
Družbene dejavnosti (predšolska vzgoja, šolstvo, kultura,
šport, sociala, zdravstvo, društva,…)
Vodi: Vladimira Gal, Višja svetovalka II za družbene dejavnosti
Splošne zadeve (informacijska podpora, administrativno
tehnične zadeve, koordinacija z zunanjimi izvajalci,…)
Vodi: Robert Ambrož, Višji referent za splošne zadeve

Nadomestilo za uporabo pozidanega stavbnega zemljišča
smo že v prejšnji občini plačevali enkrat letno in sicer davčni
upravi republike Slovenije. Sedaj, ko smo nova občina
moramo vzpostaviti dejansko stanje uporabnih stanovanjskih
površin na našem območju. Vsak lastnik, uporabnik oziroma
najemnik je dolžan plačati to nadomestilo za uporabo
pozidanega stavbnega zemljišča. Nadomestilo ni nova stvar,
saj smo ga plačevali že od leta 1984 naprej in bo tudi sedaj
skoraj enako znesku iz prejšnjih let.
Res je,da smo lansko leto popisovali naše objekte, vendar
se teh podatkov ne moremo posluževati in za nadomestilo moramo sami posredovati podatke na občino po navodilu, ki nam je bilo posredovano na dom in občina jih
potem dolžna posredovati naprej na davčno upravo.

Vladimira Gal
Foto: Bogo Rusjan
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na področju športa in kulture v
DR. JANEZ DRNOVŠEK- Aktivnosti
naši občini
CELOVIT ČLOVEK
ŠIRITEV ŠPORTNEGA
Rodil se je 15.maja 1950 v Celju in umrl 23.februarja 2008 na Zaplani. Samo dva datuma, ki pa v vsebini skrivata bogato življenje PARKA
Slovenca: pokončnega, inteligentnega in vsestranskega politika.
Bil je direktor, svetovalec jugoslovanske ambasade, slovenski delegat, član predsedstva SFRJ, leta 1989 je postal predsednik Predsedstva SFRJ, od 1992. leta pa vse do 2003. je bil predsednik stranke
LDS in istega leta-1992- postal predsednik Vlade republike Slovenije. Predsednik republike Slovenije pa je bil od decembra 2002 pa
do decembra 2007.
In spet je to suhoparno naštevanje, ki pa ga moramo razumeti kot
nekaj velikega, nekaj, kar nam je bilo dano in smo lahko srečni, da
smo doživeli takega človeka. Dr. Drnovšek je bil večino svojega
ustvarjalnega življenja predvsem preﬁnjeni politik, ki je znal političnemu življenju pridati tisto mero dostopnosti, da smo ga vsi razumeli, spoštovali in prisluhnili njegovim idejam. Bil je redkobeseden,
toda jasen v vseh svojih nastopih in izredno dosleden pri izvajanju
vseh državniških obveznosti. Poznavanje nekaj tujih jezikov, izredno
obvladovanje svetovne ekonomije in političnega dogajanja so bili
njemu in nam v ponos. Dobra diplomacija je bila bistveni del njegovega zastopanja države navzven in navznoter in nikoli je ni bilo
preveč in ne premalo.
Tako kot je zavzeto zastopal državo, tako je zavzeto pristopil tudi k
lastnemu žiljenju. Ni mu bilo prizanešeno: doletela ga je neozdravljiva bolezen, toda ni se vdal vse do zadnjega trenutka. Ob bolezni
je naš predsednik sestopil s politične govornice in se izredno približal ljudstvu, pri nas in po svetu. Poduhovljeno življenje in aktivno
delo v Gibanju za pravičnost sta ga postavili med nas, navadne ljudi,
tiste, ki verjamejo in tiste, ki ne; med revnejše in bogatejše, med intelektualce in navadne delavce, med tiste, ki izgubljajo in med tiste,
ki dobivajo. On je ob Božiču leta 2005 dobil in priznal hčerko Nano
Fotre in sin Jaša ima sedaj prav gotovo dobro družbo.
» Človek se namreč ne rodiš, temveč postaneš. Celovit. Z zavedanjem. Ki ga tokovi slabega ne nosijo več kot odplavljeno deblo brez
korenin. Takšen, ki lahko začne spreminjati svet in ustvarjati novega,
boljšega. Takšnega, da bo na njem vredno živeti.«
Tako je zapisal dr. Drnovšek v svoji knjigi Misli o življenju in zavedanju. Misel, ki ji je vredno prisluhniti in ji slediti, kajti dr. Drnovšek je
prav gotovo bil celovit človek, ki je želel ustvarjati novi in predvsem
boljši svet.
Lepo bi bilo, da bi vsak izmed nas nadaljeval to misel pri samem
sebi. Ne lepo, bilo bi čudovito!
Katjuša Žigon
Foto: Bogo Rusjan

Področje športa in kulture zajema zelo veliko
prebivalcev naše občine predvsem mladine. Za
ta dva programa smo v letošnjem letu namenili
približno dvajset odstotkov več sredstev kot v
preteklem letu.

Vsi programi, ki bodo skrbeli za zaposlitev naše mladine, so dobrodošli, saj vemo, da je preventiva mnogo bolj pomembna kot
kurativa.
V prejšnjem mesecu je potekala prireditev v balonu športnega
parka v Novi Gorici ŠPORTNIK GORIŠKE, na kateri je sodelovala
tudi naša občina. Precej naših odličnih športnikov in dolgoletnih
športnih delavcev in trenerjev je dobilo pohvale in priznanja. Kotalkarica Lucija Mlinarič članica kotalkarskega kluba Renče je dobila najvišje priznanje izmed ženskih tekmovalk to je: ŠPORTNICA
GORIŠKE
Seveda imamo na področju športa v naši občini tudi nekaj problemov, ki jih bomo s strpnostjo in sodelovanjem vseh ter s kulturnim
dialogom uspešno rešili. Predvsem so problemi z objekti oziroma z
njihovimi lastništvi in dokumentacijami. Območje športnega parka
nameravamo povečati z nakupom zemljišča, kjer se nahaja nasad
hrušk. Trenutno potekajo pogovori z lastniki, ki so dobili z denacionalizacijo zemljo nazaj. Ta prostor bi potrebovala osnovna šola
Renče za svoje potrebe ter za športni park. V Bukovici nameravamo
v letošnjem letu preplastiti zunanje igrišče, da bi lahko koristno služilo svojemu namenu.
Na Vogrskem postaja prostor, ki služi vadbi številčnemu pihalnemu orkestru, pretesen. Tudi to je problem, ki se mu bo potrebno
posvetiti v prihodnosti. V javnem razpisu za kulturo smo namenili
med drugim tudi sredstva za godbeniško šolo, saj se je udeležuje
vsako leto več otrok, ki se želijo učiti pihalnih inštrumentov ter aktivno sodelovati v večjem pihalnem orkestru.
Naštete probleme, ki pa seveda niso vsi, so pa na tem področju
največji, bomo z vašim sodelovanjem in predvsem strpnostjo sigurno rešili. Vendar je potreben čas, saj je bilo območje naše občine infrastrukturno, kulturno ter športno precej podhranjeno in se
praktično deset let veliko v naše krajevne skupnosti ni vlagalo, zato
je normalno, da so trenutne potrebe sedaj večje od možnosti.
Podžupan Renče-Vogrsko Radovan Rusjan
Foto: Bogo Rusjan
Občinski list
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3. IZVAJALCI NALOG
• Občinski štabi CZ občin udeleženk z
enotami;
• Društvo za podvodno dejavnost DPD
»SOČA« ;
• PGD Šempeter;

4. UDELEŽENCI VAJE

Na podlagi 114 člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami ( Uradni list RS, št. 51/06 UPB1)
in dogovorom med občinami: MO Nova Gorica; Kanal
ob Soči; Brda; Šempeter-Vrtojba; Miren –Kostanjevica;
in Renče-Vogrsko; je bila naši občini dodeljena organizacija prireditve ob dnevu civilne zaščite za leto 2008
na medobčinskem nivoju.
Prireditev je bila organizirana v obliki
usposabljanja in preverjanja znanja
in tehnike sodelujočih pri aktivnostih civilne zaščite. Odvijala se je dne
7.3.2008 med 08.00 uro in 16.00 uro
na območju zadrževalnika Vogršček
in dvorec Vogrsko.

Pripadniki štabov, enot in služb CZ, Javne gasilske službe, župani in pripadniki
organov vodenja v občinah (občine so
vabile vsaka svoje udeležence) prisotnih
je bilo 90 udeležencev:
• MO Nova Gorica;
• Občina Kanal ob Soči;
• Občina Brda;
• Občina Šempeter-Vrtojba;
• Občina Miren –Kostanjevica;
• Občina Renče-Vogrsko;

potapljaške enote z uporaba tehnike
in snemanja pod vodo;
• prikaz dela gasilsko reševalne vaještabno vodenje obvladovanja požara
v naravi;
• predavanje vodje slovenske vojaške
veterinarske službe z nalogami, ki jih je
izvajal v Afganistanu;

1. NAMEN IN CILJ VAJE
• vzdrževanje psihoﬁzične pripravljenosti štabov CZ občin in enot z pohodom okoli zadrževalnika Vogršček;
• prikaz dela enote kinologov z psi pri
iskalnih akcijah;
• prikaz dela enote za zveze z neposrednim komuniciranjem in nadzorom
nad zadrževanjem v naravi;
• prikaz dela aktivnosti in delovanja

Ocenjujemo, da so enote, ki so sodelovale v vaji dobro pripravljene izvajati naloge v sistemu civilne zaščite.

2. KRAJ
• Območje Vogrskega in zadrževalnika
Vogršček;
• Dvorec Vogrsko;

Na sami prireditvi so bili župani naslednjih občin: Mirko Brulc, Aleš Bucik;
Andrej Maffi, Dragan Valenčič, prisotni so bili tudi predstavniki občinskih
uprav.
Celotna prireditev je potekala v skladu
z načrtom vaje, na sami vaji pa nismo
imeli drugih problemov, razen tega da je
na zadrževalniku Vogršček močno pihala
burja.
Na prireditvi sta bila prisotna dva novinarja in sicer časopisa Delo in Primorskih
novic, s same vaje pa smo se neposredno vključili na radio Robin.
Poveljnik CZ občine Renče –Vogrsko Florjan
Sivec, Foto: Bogo Rusjan
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Odbor RK Renče – Obisk pri Ivanki Elersič

PRI RDEČEM KRIŽU ŽE
OD NASTANKA
Obiskali smo Ivanko Elersič, bolj
znano kot Batističevo Ivanko iz Merljakov, ki je pred zadnjimi novoletnimi prazniki praznovala 94. rojstni
dan. Je vesela, prijazna, nadvse se
razveseli vsakega obiska. Čeprav
živi sama, se ne počuti osamljena,
kajti v bližini ima vnuka z družino,
vsak dan jo obišče tudi sin.
Razen kuhanja kosila ob delavnikih, ko ji ga dostavijo, sama opravi
vsa lažje gospodinjska dela, le nad
nogami se malo pritožuje.
Ob kavici je stekel pogovor tudi o
RK v Renčah. Rekla je: » Vesela sem,
da sem članica te človekoljubne organizacije vse od njenega nastanka.
Bila sem članica prvega odbora,
zadolžena za partizanske ranjence
in zbiranje sanitetnega materiala.«
Pripovedovala je: Za časa vojne so ženske
posamično in v tajnosti, kot članice AFŽ,
med drugim oskrbovale tudi ranjene partizane, skrbele za nabavo hrane, oblačil,
zdravil, sanitetnega materiala ... Zadnji dve
aktivnosti je bilo tvegano opravljati, saj so
to morale skrivaj prenašati iz Gorice, kjer so
ga dobile pri zaupnih ljudeh tudi pri zdravnikih. Z ustanovitvijo RK so se ta opravila
nadaljevala bolj organizirano, vendar v tajnosti.

RK se je v Renčah ustanovil poleti leta
1944. Zaradi tajnosti so bile ustanovljene tri sekcije :
• Za Gornji konec ( Mohorini ….)
• Doljni konec (Merljaki….)
• Renče
Tako so takrat delili našo vas. Koordinatorka
in predsednica RK je bila Felicita Mikluž,
katero smo poznali pod imenom »nunca
Felička - babica«. V RK je kot predsednica delala vse do leta 1963. Sekcija za Doljni konec, v kateri je delala Ivanka, je bila
ustanovljena vročega avgustovskega dne
leta 1944 na travniku v Ozrenju. Takrat so
si razdelile funkcije in vsaka članica sekcije je dobila določene zadolžitve. Ivanka je
bila imenovana za bolničarko in za nabavo
sanitetnega materiala. Velike skrbi je imela,
da ji sovražnik ne bi našel bolniške torbe in
sanitetnega materiala, zato je vse skrivala v
kaverni blizu hiše.

Načelo RK je :
humanost, neodvisnost, prostovolj-

nost, nepristranskost, nevtralnost,
enotnost in univerzalnost.
Zgodovina piše, da je bil Rdeči križ Slovenije ustanovljen 18. junija 1944 na osvobojenem ozemlju v vasi Gradac v Beli krajini.
Po pripovedovanju Ivanke je bil le dva meseca za tem ustanovljen Rdeči križ v našem
kraju, iz tega je razvidno, da je bila velika
potreba po organiziranju pomoči te vrste
na terenu.
RK v Renčah aktivno deluje vse od svoje
ustanovitve leta 1944 . Pisnih dokazil za prvih 12 let ni, vendar je znano, da je deloval
vsa povojna leta. Od leta 1956 dalje hranimo blagajniško knjigo, od leta 1963 pa tudi
razna potrdila in sezname članov.
Vas Renče je takrat spadala pod Okraj Miren, zato je iz arhivskega gradiva (Marušič
B. Pregled delovanja RKS v Goriškem okraju) razvidno le, da sta dva Renčana:
Cvetka Vodopivec - Svoboda imenovana
1944 v Okrožni odbor RK Gorica,
Jože Cotič imenovan 18.6.1947 za prvega predsednika novoustanovljenega
Okrajnega odbora RK Gorica.

Prva z leve v ozadju Mikluš Felicita – nunca Felička

Predstavitev dela RK Renče v letu 2007 :
V odboru KORK je vključenih 20 članic iz
KS Renče. Odbor sodeluje s KS in z OŠ,
spremlja socialno stanje naših krajanov, v
tem smislu deluje z OZRK Nova Gorica in
s Centrom za socialno delo Nova Gorica.
Pomoč je bila nudena v urejanju bivalnih
prostorov, oskrbe z oblačili, paketi prehrane, urejanja socialnih pomoči.
Šoloobveznim otrokom iz socialno ogroženih družin je bila dana pomoč pri premostitvi denarnih težav za šolske dejavnosti. Petim šoloobveznim otrokom je
bilo omogočeno letovanje na Debelem
rtiču. Izven naše KS je bil prispevan denar
za obnovo družinske hiše v Solkanu in za
odpravljanje posledic neurja v Železnikih.

Ivanka Elersič

S čestitko in priložnostnim darilom smo
obiskali krajanke in krajane, starejše od 80
let in invalide:
• ob 8 marcu
• ob življenjskem jubileju nad 90 let
5 krajank
• v Domovih upokojencev ( 3 krat )
10 krajank in krajanov
• ob koncu leta
124 krajank in krajanov
V naši KS živi 239 oseb starih nad 70 let. Zanje smo skupaj z DU Renče pripravili srečanje, ki se ga je udeležilo 70 oseb. Predavanja na temo » Sladkorna bolezen, merjenja
krvnega tlaka in sladkorja« se je udeležilo
28 oseb. Pri večjih prireditvah v KS je RK
sodeloval pri :
750 letnici prve pisne omembe Renč,
30 letnici pobratenja ,
pri prireditvi Dedek Mraz.
Trije naši krajani so člani Nastanitvene
enote RK Nova Gorica, za pomoč ponesrečencev ob elementarnih nesrečah. Članica
našega KORK je bila izvoljena v Območni
odbor Združenja RK Nova Gorica
Neuspešna so bila naša prizadevanja da
bi v splošno ambulanto Renče namestili dvigalo in za ustrezno nadomeščanje v
primeru odsotnosti stalne zdravnice.
Redno se tudi vzdržuje stike z Društvom
prostovoljnih krvodajalcev iz Staranzana. V
letu 2007, ko je potekalo 30 let pobratenja,
je bilo 8 srečanj, omeniti gre slovesnost v
Staranzanu v čast
35-letnice Društva prostovoljnih krvodajalcev
30-letnice pobratenja KS Renče z občino
Staranzan
26-letnice z RK Ljubljana
20-letnice z Društvom prostovoljnih krvodajalcev iz mesta Pesaro.
Ob tej priliki smo podpisali spominsko listino o nadaljnjem pobratenju.
Občinski list
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Dohodki :

Prekrivanje strehe na kulturni dvorani in ambulanti v Renčah

DEŽ NE BO
VEČ KVARIL
RAZPOLOŽENJJA

1. Članarina in prostovoljni prispevki članov RK :
V minulem letu je bilo v Renčah 558 članov RK. Število upada, saj starejši umirajo, novi, predvsem mladi, se ne vpisujejo.
Nekateri tudi izstopajo, češ da od tega
nimajo nič. Lepo, da ni potrebe po socialni pomoči, vendar smo vsi dovzetni
za bolezni, operacije, ko se potrebuje kri
neznanega prostovoljnega krvodajalca,
za kar skrbi RK.
2. Prispevek KS, namenjen predvsem za
kritje stroškov pobratenja,
3. Prispevek Občine, za pomoč krajanom v
stiski in boljše počutje starejših in invalidov.
Za ta prispevka se zahvaljujemo Krajevni
skupnosti in Občini.

Domače podjetje Gradbeništvo Lasič
s.p. je 25. marca v dimnik kulturne dvorane postavilo bor, kar pomeni, da so
dela na strehi zaključena.
Kulturna dvorana in ambulanta sta za
nas Renčane pomembna prostora, zato
smo te pridobitve veseli.

Pripominjam, da vsega dela ne opravimo
same članice odbora, na pomoč priskočijo
krajani, ki jih za to poprosimo ali se sami
ponudijo.

Zato se vsem najlepše zahvaljujem.
Posebna zahvala gre učencem in delavcem OŠ, ter naši mlajši članici RK za
izdelavo novoletnih čestitk in čestitk
ob 8. marcu.
Na koncu pa še to :

PRIDRUŽIMO SE TEJ VELIKI HUMANI ORGANIZACIJI IN S TEM
DOKAŽEMO NAŠO SOLIDARNOST DO POMOČI POTREBNIM.
Renče, 26.2.2008

Rožica Žvanut

MOST V
RENŠKEM
PODKRAJU
Konec meseca marca je podjetje Hidrotehnik zaključilo z deli v Renškem podkraju. Očistili so 300 metrov struge potoka, podrli stare zidove, utrdili brežino
potoka z 20-metrov kamnitim zidom in
obnovili most
Alenka Gregorič
Foto: Bogo Rusjan
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Alenka Gregorič
Foto: Bogo Rusjan

UMIRJANJE PROMETA
V
ŽIGONIH
Na cesti, ki pelje skozi Žigone
(dolga pot), smo v marcu montirali signalno tablo za preventivno merjenje hitrosti. Bil je
zelo prisrčen dogodek, ki se ga
je udeležilo precej domačinov.
Sreča in splet okoliščin sta bila prisotna,
da sem se spoznal z avtomobilističnim
novinarjem Andrejem Brglezom, ki
mi je to preventivno tablo podaril in mi
rekel, naj jo postavimo tam, kjer se nam
zdi, da bo najbolj služila svojemu namenu. Združenje avtomobilističnih novinarjev, ki ga vodi Andrej, je organiziralo
dobrodelno nogometno tekmo proti
slovenskim uvoznikom avtomobilov in
iz izkupička je bilo nabavljeno več teh
signalnih tabel za merjenje hitrosti. Njena vrednost je štiri tisoč euro. Ker mora
biti nekdo lastnik, smo se odločili, da jo
damo KS Renče. Signalno tablo je možno premeščati tudi na druge lokacije.
Ker je v naši občini po nekaterih odsekih
cest problem prehitra vožnja, smo naročili še dve enaki signalni tabli. Namestili
jih bomo tam, kjer so kršitve v hitrosti
najpogostejše, saj smatramo, da preventivno učinkujejo ter umirjajo promet in s
tem povečujejo varnost, še posebej naših otrok.
V kolikor bomo s takimi in podobnimi

preventivnimi ukrepi pripomogli v cestnem prometu izboljšati prometno varnost in s tem ohranjati človeška življenja,
smo sto odstotno dosegli svoj namen.
Pri organizaciji dogodka se moram zahvaliti KS Renče in vsem Žigoncem, ki so
poskrbeli za prijetno vzdušje, ter Nejcu
in Blažu na harmoniki.
Radovan Rusjan
Foto: Bogo Rusjan

iz krajevnih skupnosti
Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga skrbi za rekreacijo in zabavo

PRAZNOVANJE 8. MARCA
Peljali smo se v center Trsta na trg Unita, kjer smo se odpočili ob kapučinu in si
ogledali prelepe palače.
Nazadnje smo se preko Gorjanskega
odpeljali na naš Kras v Hruševico k Tavčarjevemu Kmečkemu turizmu na večerjo. Naše kuharice so jo ocenile z odliko,
popestril pa nam jo je še harmonikar
Damjan.
S toplino v srcu smo se veselo vrnili
domov in si rekli »nasvidenje do prihodnjič»!
Nada Mikluž
Foto: Bogo Rusjan

Društvo upokojencev Bukovica – Volčja Draga, je letošnji
dan žena praznovalo rekreacijsko, duhovno in zabavno.
Že zjutraj smo se odpeljali k veličastnemu
izlivu večno lepe reke Soče v Jadransko
morje pred mestom Gradež v Italiji. Sprehodili smo se po lepo izpeljanih lesenih
brveh in peš poteh ter spremljali tok reke
Soče do morja. Čudovito!
Nato smo se odpeljali v Štivan k trem
izvirom najkrajše reke Timava, katero
je opeval že staro rimski pesnik Virgilij
v svoji znameniti pesnitvi ENEIDI. Malo
smo postali v zelenem gaju ter se nato
odpeljali v Devin. Med vožnjo nam je
vodička Vlasta razlagala zanimivo zgodovino teh krajev, a na sočne vice tudi ni
pozabila. Vstopili smo v vilinski grad Devin last družine Torre in Tasso že od leta
1600. Družina je tekom zgodovine imela

sorodstvene vezi z raznimi kraljevskimi
dvori Evrope: Danske, Grčije, Rusije, Anglije in Napoleona.
Na gradu so se zbirali tudi razni umetniki
(pesniki – Dante, Rilke, skladatelji – Liszt,
Strauss, slikarji in dr.).
Občudovali smo pohištvo, knjižnico, slike in zlasti sliko Napoleonove matere
Letizie. V parku graščine smo občudovali
negovane gredice, drevje, cvetoče mimoze in uživali nad pogledom na modro
morje.
Odpeljali smo se v Trst v predmestje Sv.
Sobote – v Rižarno, kjer smo presunjeni
poslušali, brali o grozotah nacizma. Ogledali smo si tudi nekatere risbe našega rojaka Antona Zorana Mušiča » NISMO
POSLEDNJI«. Tiho smo zapustili ta narodni spomenik z velikim spoštovanjem do
vseh trpinčenih.

ČAS BEŽI
Ko ozremo se v jasno to nebo
sončni žarek obseva nam oko
obenem preganja temne nam
oblake
in vse naše napake
Takrat se nam v mislih zbistri
da zdravje, veselje in dobra volja
zaživi
dobro razpoloženje zacveti
Takrat srečni bomo vsi,
se naša leta in čas
prehitro bežijo od nas!
Danica Bergoč

OBISKI 90 LETNIKOV
Društvo upokojencev Bukovica – Volčjraga se vsako leto
ob 8. marcu tradicionalno
spominja naših žena in mater,
ki v tekočem letu praznujejo
90 let in več.
Med enajstimi krajankami pa
imamo letos tudi dva predstavnika »močnejšega spola«.
Povsod smo naleteli na prijazen sprejem – veselje in iskrice v očeh so dale

vedeti, da so se cvetlice in obiska zelo
razveselili.
Kako veliko pomeni za starejšega in osamljenega človeška pozornost in prijazna
beseda!
Večkrat bi se morali odpraviti na take in
podobne obiske ter nehati pehati za delom in besedami »nimam časa«.
Naši krajani, ki so dočakali 90 let in več:
Černovic Marija, Žižmond Alojzija,
Hvala Marija, Gregorič Dominik, Mozetič Ernesta, Sluga Marija, Susič Lidija, Turel Ana, Arčon Marija, Krivec
Jože in Žižmond Emilija.

Tekst in Foto: Renata Tischer – predsednica DU

Foto: 90-letniki – Mariji Arčon je čestital Silvo
Mikluž, tajnik DU
Občinski list

Občina Renče - Vogrsko

9

iz krajevnih skupnosti

PREDIKATNO
VINO
Na Frlanovi kmetiji na Vogrskem so na pustno nedeljo, 3.
februarja 2008 že tradicionalno, četrto leto zapored stiskali
sušeno grozdje.
Grozdje jeseni natrgajo v lesene zabojčke
in ga nato do spomladi sušijo. Lansko leto
so natrgali 600 kilogramov malvazije in
700 kilogramov rebule.
Na pustno nedeljo so stiskali Malvazijo
iz katere bodo pridelali okusno in sladko
predikatno vino.
Temu vinu bodo posvečali posebno pozornost, saj bo zorelo v lesenem češnjevem sodu.
Gospodar Ivo Bric pri mletju malvazije
Stiskanje združujejo z različnimi prazniki, kot so pustna nedelja, 8. marec… Pri
stiskanju pa so pomagali tudi župan
Aleš Bucik, domači moški pevski zbor
in drugi prijatelji.
V naslednjih nekaj tednih, ko bo tudi
rebula primerno pripravljena, bo z
enakim postopkom opravljeno stiskanje tudi tega žlahtnega grozdja.
Gospodar nalaga v stiskalnico

Pevski zbor je zapel o vinu

Tekst: Meta Furlan
Foto: Bogo Rusjan

KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU
Na Vogrskem smo učenci godbeniške
šole v petek, 28. marca 2008 priredili koncert, ki smo ga posvetili vsem našim mamam, babicam, sestram, tetam in ostalim
ženskam, pa tudi na naše očete, dedke
in strice nismo pozabili. S svojimi nastopi smo učenci godbeniške šole, skupaj
s korepetitorko Vesno Zupin navdušili
obiskovalce in jim pokazali, kaj smo se

doslej naučili. Mladinski pihalni orkester je pogumno zaigral nekaj skladb in
tako pripomogel k lepemu vzdušju. Člani mladinskega pihalnega orkestra smo
zelo ponosni na Jakoba Gregoriča in
Martina Petrovčiča, ki sta na državnem
tekmovanju dosegla odlično drugo in
tretje mesto. Z ubranimi glasovi pa so
operni pevci šole Rajka Koritnika zapeli

nekaj pesmi in svoj nastop zaključili z romantičnim duetom. Zelo prisrčni so bili
učenci podružnične šole Vogrsko, ki so
se nam predstavili s svojimi pesmicami.
Tako kot se za vsak praznik spodobi, sta
navzoče pozdravila tudi župan naše občine Aleš Bucik in predsednik krajevne
skupnosti Kazimir Kerševan. Predsednik godbeniške šole Miloš Gregorič in
kapelnik Tomaž
Škamperle pa
sta mladim glasbenikom izrekla
nekaj vzpodbudnih besed. Ob
koščku dobrega
peciva in kozarcu pijače se je
naše
prijetno
druženje zaključilo.
Tina Saksida in
Matevž Podgornik
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VOGRINSKE VELIKONOČNE JEDI NA
POKUŠINO V SREDIŠČU LJUBLJANE
le v prte z velikonočnimi motivi, košaro
z žegnom, oljčnimi vejicami in cvetočo mimozo. Kmečke žene so prav v ta
namen natisnile tudi knjižico z recepti
vseh predstavljenih jedi, a je število izvodov kmalu pošlo.
Zadovoljstvo je bilo na obeh straneh.
Obiskovalci z našo primorsko kuhinjo, kmečke žene pa s pohvalami nad
odlično peko in kuho. »Naslednje leto
vas še povabimo!«, so jim zagotovili.
Nataša Podgornik

Pridne gospodinje iz Vogrskega so v marcu mesecu dobile prav
prijetno povabilo, da v središču Ljubljane predstavijo velikonočne
jedi značilne za naše kraje. Marljivo so se lotile kuhe in peke in
nastale so okusne jedi, ki so nato bile na pokušini v enem izmed
ljubljanskih nakupovalnih centrov.
Dober glas se očitno res sliši v deveto
vas, saj so kmečke žene dobile povabilo za sodelovanje iz mariborske agencije, ki se ukvarja z organizacijo različnih dogodkov. Omenjena prireditev
je potekala v središču Ljubljane, kjer so
bile z velikonočnimi jedmi predstavljene
tri slovenske regije: Pomurje, Dolenjska
in Primorska, katero so zastopale kmečke žene iz Vogrskega. Razstava je bila
degustacijske narave, saj so obiskovalci
lahko okušali jedi značilne za velikonočni
čas v naši vasi. In katere dobrote so bile
na mizi? Različne potice, katere je vsaka
gospodinja zmesila na svoj način. Naj-

več ljudi se je gnetlo okrog ogromnega pršuta pečenega v testu, ki so ga od
navdušenja eni kombinirali kar z potico,
drugi pa z kruhom iz domače, krušne
peči . Poznavalci primorske kuhinje so
vpraševali po žolci in pinci- sladkem
kruhu. Med predstavljenimi jedmi pa so
bile tudi takšne, ki so bile obiskovalcem
neznane. Štokviš ali polenovko poznajo
samo »na belo«, Vogrinke pa so jim predstavile našo različico te jedi »na rdeče«,
to je polenovka pripravljena kot golaž.
Neznane so jim bile tudi fulje. Prava zanimivost pa jim je bil hren pripravljen na
sladek način, kateremu omilimo ostrino
tako, da popražimo krušne drobtine,
dodamo nariban hren in sladkor ter ga
zalijemo z belim vinom. Manjkali niso
niti pirhi, kuhani med čebulnimi olupki z
travniškimi ornamenti ali takšni polepljeni z makom in naravnimi semeni. Najbolj
zanimivi pirhi pa so bili odeti v kvačkano
oblekico in so krasili veliko vrbovo vejo,
ki je pritegnila največ pogledov. So pa
bile vogrinske žene zelo pohvaljene z
celotno dekoracijo mize, katero so ode-

GODBENIKI
PREGANJALI
ZIMO
Na pustno soboto smo mladi
godbeniki z muziko preganjali zimo z
Vogrskega. Obiskali smo tudi župana
Aleša Bucika.
Nuša Hvalica
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PUSTNO RAJANJE MLADIH GODBENIKOV

REGIJSKO
TEKMOVANJE
MLADIH
GLASBENIKOV
PRIMORSKE

Na pustno nedeljo ob 13
uri smo se mladi godbeniki zbrali pri zadružnem
domu. Od tam smo se
odpravili proti Malemu
Dunaju, nato pa še po
ostalih zaselkih Vogrskega. Med igranjem smo V torek, 12.2.2008, je v Kopru
se zabavali in pri tem so
potekalo 37. tekmovanje
uživali tudi ostali krajani.
Marsikdo nam je ponu- mladih glasbenikov.
dil pijačo, lačni pa tudi Tekmovanja sta se udeležila
nismo ostali. Seveda nitudi naša dva trobentača:
smo pozabili na našega
župana Aleša Bucika. Martin Petrovčič in Jakob
Počasi se je začelo večeriti, saj je bila ura že sedem zvečer , zato smo se odločili, da Gregorič in sicer v
se vrnemo nazaj. Vrnili smo se v zadružni dom in se še tam malo poveselili. Nato
smo odšli domov. Če nam bo uspelo, se bomo drugo leto še kaj oglasili. Do tedaj
1.a kategoriji, torej v kategoriji do enajst
pa nasvidenje.
let. Vsak od njiju se je predstavil z obveTilen Puc
zno skladbo L.Niehausta: Fanﬂairs ter
izbirno skladbo L.Niehausta: Turnabout.
Martin Petrovčič si je priigral bronasto
priznanje, Jakob Gregorič pa odlično
srebrno priznanje. Obema iskreno čestitamo. Veselje pa je še toliko večje,
saj se učenci godbeniške šole doslej še
Petega marca 2008 je bil na Načrtovana gostovanja v tujini:
niso udeleževali teh tekmovanj. Njun
Vogrskem občni zbor športnega • Hrvatska, Savudrija, ekipno, v maju
mentor Nejc Kovačič pa je dodal: „Kljub
2008
relativno dobremu uspehu se ne bomo
društva Škulja. Med drugim so • Hrvaška, Tinjan, 17.5. 2008
ustavili, ker vemo, da zmoremo še več.“
sprejeli program tekmovanj za • Italija, Spilimberg
Torej lahko od naših mladih tekmoval• Italija, Praprotno, 15.6. 2008
leto 2008.
cev na naslednjem tekmovanju pričakuV športnem društvu Škulja je trenutno • Hrvaška, Savudrija, posamezno, v okjemo še več.
tobru
včlanjenih več kot 70 tekmovalcev in
Ana Hvalica
rekreativcev. Razveseljivo je, da rekreativni in tekmovalni šport združuje člane
različnih starosti in spolov. Trenutno je Posamezne ekipe se bodo udeleževale
v športnem društvu več kot 10 stalnih tekem tudi izven naše občine.
ekip, ki se udeležujejo domačih in med- In še novost:
narodnih turnirjev. Glavnina članov je iz V letošnji sezoni bodo začeli s točkovobčine Renče Vogrsko, povečuje se pa anjem dosežkov članov ekip tako, da
tudi število zunanjih članov. Upravni bodo dobili rang lestvico. Pri točkovanju
odbor se je povečal na 5 članov, zaradi pride v poštev pet turnirjev, ki jih organizira športno društvo Škulja. Ob zaključku
načrtovanega večjega obsega dela.
sezone bodo najboljši prejeli nagrado
Predvidena tekmovanja:
sponzorja Piramida Impex Nova Gorica.
• Dan odprtih vrat, Živeks, Volčja Draga
, 19.4. 2008
• 2. Občinska škuljada, Vogrsko - dvorec, VABIMO VSE LJUBITELJE
20.4. 2008
TE STARE IGRE, DA SE NAM
• Tradicionalna škuljada, krajevni praPRIDRUŽIJO KOT ČLANI ALI
znik, Vogrsko, 21.3. 2008
• Turnir Kurnik, Vogrsko, 30.8.2008
PA KOT OBČASNI SOTEK• Škuljada Skupaj, Vogrsko, 6.9.2008
MOVALCI.
• Arčonska škuljada, Arčoni, 5.10. 2008
Nives Hvalica
• Turnir balinanje, maj 2008

ŠPORTNO DRUŠTVO
ŠKULJA
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OSNOVNA ŠOLA RENČE MED
NAJBOLJŠIMI V DRŽAVI

Vselej je lepo pisati o uspehih
in dosežkih v domačem kraju,
a priznanje osnovni šoli Renče
vendarle zasluži posebno pozornost. Ta šola je namreč za
dosežke na področju razvoja in
uvajanja novosti v osnovnem
šolstvu v letu 2007 prejela
najvišje državno priznanje,
priznanje Blaža Kumerdeja,
ki ga podeljuje Zavod RS za
šolstvo. To visoko priznanje je
v lanskem letu prejelo le pet šol
s področja celotne Slovenije,
izmed osnovnih šol pa je bila
renška edina.

smo lahko obiskovali v nepopolni osnovni
šoli v Bukovici ali pa v nižji gimnaziji v Šempetru. Takratni peti razred je oral ledino razrednemu pouku, ostali višji razredi pa so
imeli pouk po starem učnem programu.
Za nemoten in kakovosten pouk je primanjkovalo učiteljev in prostora. Iz leta v
leto pa so se stvari vendarle izboljševale in
izpopolnjevale, tako da je šola v letu 1964
postala centralna osnovna šola, kateri so
bile priključene štirirazredne šole Bukovica
in Gradišče. Vzporedno z organizacijskimi
spremembami pa so se začela obnovitvena in širitvena dela. Najprej vrtec in nato ,
s pomočjo samoprispevka, v letu 1984 še
glavni prizidek, ki je dal šoli današnji videz in obliko. To je bilo obdobje prvega,
dolgoletnega ravnatelja Emila Čertaliča.
Če smo bili zaradi danih okoliščin takrat
morda prikrajšani za kakovostnejši šolski
učni program, pa tega ne moremo reči za
interesne in obšolske dejavnosti. Krožki,

Sprehod skozi zgodovino renške šole bi
lahko začel z letom 1815, kamor segajo začetki šolstva v Renčah. V tem, skoraj
dvestoletnem obdobju je šola šla skozi
mnoge vzpone in padce. Ko sem prelistaval brošuro o zgodovini šolstva v Renčah,
sem spoznal, kako trnova pot je bila, da se
je šola uveljavila v slovenskem prostoru in
prišla do tako visokega priznanja. Ker pa bi
tako obširen pregled terjal preveč prostora, se bom nekoliko zadržal na povojnem
obdobju, ki sem ga tudi sam doživljal. V
letu 1957 pride do formiranja popolne
osemletke, saj smo do takrat v Renčah
imeli le prve štiri razrede, višje razrede pa

zlasti literarni, šolska zadruga, organizacija mnogih kulturnih in športnih prireditev
so bogatili našo dejavnost. V tem smo bili
zagotovo med najboljšimi v takratni državi,
saj o tem pričajo številna visoka priznanja.

Šolske reforme in razvoj šolstva nasploh so
pred kolektiv šole postavljale vedno nove
in nove izzive. Po ravnateljih Batističu in
Tomšiču je ravnateljsko mesto v letu 1987
prevzel Jože Podbršček. Tudi njegovo
ravnateljevanje je bilo dolgo in uspešno.
Zgrajena je bila nova telovadnica v Renčah
in nova šola v Bukovici. Koncem devetdestih let pa so se začele priprave na uvedbo
devetletke. Potrebno je bilo preurediti šolsko stavbo in začeti s strokovnim usposabljanjem učiteljev. Renška šola se je med
prvim v Sloveniji odločila za prehod na
devetletko. Ta odločitev pa je od učiteljev
zahtevala nemalo naporov in strokovnega
usposabljanja, saj je devetletka predstavljala veliko, predvsem vsebinsko spremembo
pri izvajanju pouka. Ravno v tem obdobju
se je tedanji ravnatelj Podbršček upokojil,
na njegovo mesto pa je prišel sedanji ravnatelj Bogomir Furlan. Prevzem dela na

osnovni šoli je zanj predstavljal še poseben
izziv. V osnovno šolstvo je namreč prišel iz
drugega okolja, saj je do tedaj delal kot
vzgojitelj in ravnatelj na Zavodu za mladino z vedenjskimi motnjami in posebnimi
potrebami v Logatcu. Povrh tega pa se
je osnovna šola nahajala na začetku velikega reformnega procesa, na prehodu v
devetletko. Ker so v uresničitev teh reform
mnogi dvomili , se je na začetku v Sloveniji malo šol odločilo za ta korak. Bogomir
Furlan nam je o takratnem dogajanju med
drugim povedal:
„Priprave na prehod v devetletko so se začele že pred mojim prihodom. Vzporedno
s prostorsko ureditvijo šole so se začela
usposabljanja in priprave učiteljev, pa tudi
staršev, saj brez njihove podpore prehod
v devetletko ne bi bil mogoč. Ker smo v
program uvajanja devetletke vstopili med
prvimi, vendar v drugem krogu vstopanja,
smo nekaj izkušenj dobili na šolah, ki so s
tem začele nekoliko pred nami. Kljub temu
pa je glavnina usposabljanja in preučevanja bistva novega načina pouka le slonela
na učiteljih samih, njihovi prizadevnosti,
iznajdljivosti, medsebojnemu pomaganju
Občinski list
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in spodbujanju. Ravno spoznanje, kaj spremembe prinašajo pri prenovi pouka, jih je
gnalo k še intenzivnejšemu in poglobljenemu pristopu, saj na začetku niso bili vsi
enako prepričani, da bo uvedba devetletka
uspela, niti na državni ravni ne.”
Ob prihodu v osnovno šolstvo je bila Furlanova poklicna želja spoznavati, kako skozi
izobraževalni proces, institucije vplivajo na
otrokov razvoj – od vpisa v vrtec, prehoda
v osnovno šolo in pozneje še v srednjo:
“Stari, dotedanji šolski sistem je vsem omogočal določen, povprečen učni uspeh.
Prikrajšani pa so bili bolj nadarjeni in sposobni, manj sposobni pa so se tudi nekako
izvlekli. In ravno na tem področju devetletka prinaša bistvene in največje vsebinske
spremembe. Organizacijsko se šola iz dotedanje nižje in višje razredne stopnje preoblikuje v tri triletja po tri razrede. Uvaja se
dodaten razred, učenci začnejo v šolo hoditi s šestim letom. Ta prvi razred predstavlja prehod iz vrtca v šolo, zato ga vodita
učiteljica in vzgojiteljica, pa tudi program
je posebej prirejen tej starostni stopnji. Na
naši šoli smo devetletko začeli uvajati s prvim triletjem v šolskem letu 2000/2001. No,
mnogo pomembnejše od teh, organizacijskih sprememb so vsebinske spremembe
pouka samega. Uvaja se diferenciacija pri
pouku, ki se deli na notranjo, ﬂeksibilno in
zunanjo. Notranja diferencijacija se izvaja

od 1. do 9. razreda pri pouku vseh razredov
tako, da učitelj diferencira delo z učenci
glede na njihove zmožnosti. Fleksibilna
diferencijacija se izvaja pri angleščini, slovenščini in matematiki po ločenih učnih
skupinah kot nivojski pouk in poteka na
treh ravneh zahtevnosti enkrat tedensko.
Zunanja diferencijacija pa se izvaja v 8. in
9. razredu pri istih predmetih na treh ravneh zahtevnosti po skupinah pri vseh urah
pouka. Nadaljnja novost je , za sedaj poskusno, uvajanje ﬂeksibilnega predmetnika,
kjer bi radi dosegli večje medpredmetno
povezovanje in izvajanje pouka pri različ-

nih kombinacijah predmetov, povečali raznolikost metod in oblik dela pri učenju in
še nekatere novosti.”
In kje tista bistvena vsebinska sprememba
pri izvajanju pouka?
“Pravo vsebinsko spremembo vidim pri
sami izpeljavi učne ure, učnega procesa.
Podajanje učne snovi ne poteka več samo
na relaciji učitelj-učenec, ampak poteka
z aktivnim sodelovanjem učencev, vzajemno. Učenci nastopajo veliko bolj samostojno, raziskovalno, a vendar timsko.
Posredujejo svoja znanja in vedenja tako,
da lahko presegajo učiteljevega. Seveda
pa je tudi učiteljeva vloga, čeprav nekoliko
spremenjena, zelo pomembna in odgovorna. Biti mora dober opazovalec in presojevalec, mentor, ki bo znal sposobnejše
pravilno usmeriti k zahtevnejšemu delu in
mu tako omogočiti hitrejše napredovanje,
kakor tudi manj sposobne usmeriti k pridobivanju ustrezne stopnje znanja.”
Iz nadaljnjega pogovora smo izvedeli, kako
pestra in razvejana je šolska dejavnost.
Ogledali smo si šolske prostore, lepo opremljeno knjižnico, kuhinjo, obiskali učence
pri pouku in opazili neko posebno sproščenost in ustvarjalni duh pri pouku.
Šola pri svojem programu daje poseben
poudarek projektnim nalogam. Eden izmed zelo uspelih je bil projekt Zakladi domačega kraja, ki je bil predstavljen tudi v
širšem okolju, je nastajal v letih 2003 -2005.
Izvajali so ga učenci 4. in 5. razredov, s

KDO JE BIL BLAŽ KUMERDEJ?
Spada med slovenske razsvetljence ( Zois, Linhart, Vodnik…) iz obdobja druge polovice 18. stoletja. To je obdobje Marije Terezije in Jožefa II. in njunih
šolskih reform. Dokončal je študij prava in bil imenovan za ravnatelja ljubljanske normalke, vmes pa je bil še šolski nadzornik.
Pomembnost njegovega dela je v izdelavi načrta za organizacijo osnovne šole na
Slovenskem. Pouk naj poteka v slovenskem jeziku, ki ga ljudstvo razume. Izvajali
naj bi ga cerkovniki, ki obvladajo pisanje in branje. Izvedli pa naj bi tudi kontrolo
nad izvajanjem le-tega. Poleg izjemne vloge pri razvoju šol in šolskega sistema je
izpričal tudi visoko narodno zavest. Zavedal se je tudi pomembnosti izobraževanja
učiteljev in to izobraževanje izvajal tudi v praksi.
Slovenci smo dvesto let po izidu prvih slovenskih knjig (Trubar…) z razsvetljenci
stopili v krog omikanih evropskih narodov. In prav tu se kaže vloga Blaža Kumerdeja v vsej svoji veličini.
sodelovanjem njihovih staršev, krajevne
skupnosti, mnogih krajanov ter učencev
pobratenih šol Starancana, Beljaka in Dobrovega. V okviru tega projekta je nastalo
kar nekaj uporabnih izdelkov kot: - slovar
narečnih besed, - turistični vodič po Renčah kot zgibanka v štirih jezikih in kot videokaseta, - koledar z graﬁkami, - glasila in
igrice v narečju…
Poleg zgoraj navedenega imajo v programu še nekaj projektov: - učitelj-svetovalec
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OBRAZLOŽITEV PRIZNANJA
OSNOVNI ŠOLI LUCIJANA
BRATKOVIČA BRATUŠ RENČE
Priznanje Blaža Kumerdeja za dosežke na področju osnovnega šolstva pri razvoju in uvajanju novosti pri sodobnem razumevanju učenja in poučevanja, za
ustvarjanje in ohranjanje pozitivne in ustvarjalne klime na šoli ter za stalno in
kakovostno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo prejme Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.

učencem, - mednarodno sodelovanje, evropska vas, - leto kulture, - domača naloga v vlogi učitelja, - vzgojni koncept, - promocija šole in vrtca…
Iz brošure, ki nam predstavlja šolo in
njen program v letošnjem letu, lahko povzamemo zelo bogat program interesnih
dejavnosti (krožki) in obšolskih aktivnosti.
Učenci se vključujejo tudi v športne in druge klube in društva v krajevni skupnosti in
tudi tu dosegajo lepe uspehe in rezultate (
Kotalkarji, telovadci, nogometaši…)
Osnovna šola Renče in njena podružnica
v Bukovici tesno sodelujeta na mnogih
prireditvah, proslavah, srečanjih in drugih
akcijah v krajevnih skupnostih. Veliko podporo imata tudi v vodstvu nove občine
Renče-Vogrsko in nenazadnje zelo tesno
in ustvarjalno sodelujejo tudi z Zavodom
RS za šolstvo. Iz vsega povedanega in obrazložitve priznanja je razvidno, da je le- to
prišlo v prave roke.
Naj na koncu predstavim še nekaj podatkov iz “osebne izkaznice” osnovne šole
Renče:
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče ima sedež v Renčah, trg 31. V njeno
sestavo spadajo še Podružnična osnovna
šola Bukovica in vrtca v Renčah in Bukovici.
Šolski okoliš tvorijo otroci iz KS Renče, Bukovica – Volčja draga in Gradišče, seveda
pa je šola odprta tudi za otroke iz drugih
krajev, če to želijo. Letošnje šolsko leto obiskuje šolo 231 otrok, šolski program pa izvaja 56 zaposlenih.

Osnovno šolo Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče odlikuje ustvarjalna delovna atmosfera, pripravljenost za sodelovanje z drugimi in posluh vodstva ter strokovnih delavcev za sodobne izzive, ki jih ponuja stroka na področju osnovne šole. Angažiranost,
ustvarjalnost in dosežki šole so odraz kakovostnega strokovnega dela.
Na uvajanje devetletke se je šola pričela temeljito pripravljati med prvimi. V šoli so
uspeli ustvariti vzdušje, naklonjeno spremembam, sodelovanju, pridobivanju novih
znanj, dodatnemu usposabljanju in prenašanju znanj in izkušenj na druge. Učitelji
šole so pripravljali in izvajali strokovna srečanja za učitelje drugih šol, najprej v okviru
programa devetletne OŠ, nato kot mentorska šola v mreži šol. Posebej aktivni so bili
na področji 1. in 2. triletja, podaljšanega bivanja in angleščine v 2. triletju. Strokovni
delavci so pogosto gostili učitelje drugih šol, jim predstavljali svoje izkušnje in gradiva.
Šola je sodelovala v razvojnem projektu Skritega zaklada, kjer so učenci 4. in 5. razredov raziskovali svoj kraj. Zajeli so področje kulture, tradicije, jezikov in ljudskega
izročila ter sodelovali z vrstniki iz Italije in Avstrije. Rezultate projekta so predstavili na
številnih prireditvah in srečanjih.
Osnovna šola Renče je že drugo leto vključena v projekt Fleksibilni predmetnik. Uvajajo sodobne metode poučevanja, medpredmetnega povezovanja in timskega dela.
Ena od novosti je vpeljava drugega razrednika.
Izjemna pripravljenost in zavzetost za sodelovanje in učenje je bilo vodilo šole, da se
poveže z Zavodom RS za šolstvo v razvojni nalogi Učitelj svetovalec učencem, ki jo
vodi novogoriška enota Zavoda RS za šolstvo. S pomočjo samoevalvacije in metode
akcijskega raziskovanja spreminjajo svojo prakso ter utrjujejo vlogo in pomen kritičnega prijatelja.
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša s sodelovanjem z Zavodom RS za šolstvo
dragoceno prispeva k uvajanju novosti v vzgojno izobraževalni proces in k uresničevanju ciljev Zavoda RS za šolstvo.

Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan
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BODOČI PRVOŠOLCI NA
OBISKU V 1. RAZREDU
Skupina Zvezdice iz vrtca Renče
nas je obiskala v 1. razredu.
Dan smo začeli s pesmijo in plesom.
Tako so se otroci spoznavali in navezali
stike. Delo smo nadaljevali v skupinah.
Vsaka skupina je spoznavala in tudi izdelala tehnično igračo ter poskusila njeno
delovanje. Skupine so predstavile in opisale ostalim otrokom poskuse, ki jih je
skupina izvedla.
Naš skupen dan se je zaključil z likovnim
ustvarjanjem in razstavo otroških del.
Bilo nam je lepo, zato nam je dan minil
hitro.
Tanja Stanič, Iva Vičič in Livonka Pertot

ČETRTOŠOLCI V STARANZANU
Aktivnosti v sklopu pobratenja Renč s Staranzanom tečejo
na več ravneh. Že davno preden so padle meje smo pri
tem udeleženi tudi učenci in
delavci naše šole.Tudi letos
načrtujemo in že izpeljujemo
kar nekaj srečanj in skupnih
aktivnosti.

lijanščine, na drugi strani slovenščine, spoznali smo fanta iz Bosne, ki je presenečen
ugotavljal, kako podoben je njegov jezik
slovenščini. Seveda pa je najpomembnejša govorica telesa, ki nam je izvrstno služila. Presenetili smo jih z uvodni glasbenim
pozdravom. Klemen Čefarin je zaigral na
harmoniko, na bobnih ga je spremljal Nik
Kerševan, zapeli smo venček slovenskih
narodnih pesmi. Ob tem bi se rada zahvalila staršem naših instrumentalistov, ki so nas
na srečanju spremljali, še prej pa pomagali
pri oblikovanju programa. In potem smo
se podali v svet likovnega ustvarjanja. Vsi
smo prijatelji, člani Evropske unije, živimo
sredi lepe narave, ki jo moramo obvarovati
pred uničenjem, najraje pa se spustimo v
domišljijski pravljični svet. Mešanica jezikov, sproščenega in prijetnega klepeta, navezovanje novih prijateljstev in znanstev.
Dan je se kar prehitro iztekel, poslovili smo
se z obljubo, da se kmalu spet srečamo.

V četrtek, dan pred kulturnim Po vrnitvi v šolo so učenci zapisapraznikom, so učenci 4. raz- li svoje vtise:
redov OŠ Renče in Bukovice V Staranzanu mi je bilo lepo.Tam smo depreživeli šolski dan drugače. V lali tri različne risbe. Na pravljični grad smo
Staranzanu so skupaj z vrstni- lepili pravljične živali in rastline. Potem je
čas, da gremo domov. Na avtobus smo
ki iz sosednje države ustvarjali bil
odšli veseli, ker je bilo zelo lepo. (Laura
in se učili.
Černe)
Kako smo se sporazumevali? Strah in nelagodje učencev pred odhodom je bil
popolnoma odveč. Vsi udeleženci se učijo
angleščine, nekateri znajo nekaj besed ita-
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V Staranzanu smo se imeli lepo. ..Z otroki
smo se pogovarjali italijansko, hrvaško ali
angleško...Ko smo se predstavili s petjem,
so bili navdušeni. (Nina Pestelj)

Zelo lepo mi je bilo v Staranzanu, rad bi šel
še enkrat. Tam sem dobil veliko prijateljev.
(Dimitrij Corrata)
Tam sem se imel lepo in imel sem veliko
prijateljev. (Gregor Arčon)
Sprva se mi je zdelo čudno, potem pa mi je
bilo lepo. Zabavala sem se in dobila nove
prijatelje. Čeprav so vsi Italijani govorili italijansko, sem se z njimi prav dobro razumela. (Manca Drusany)
V Staranzanu smo risali, se igrali, jedli in
peli. Meni je bilo malo predolgo, zato mi
je bilo malo dolgočasno. Jaz se nisem igral
na dvorišču z Italijani, ampak sem se pogovarjal. Ko smo risali, sem bil vesel. (Klemen
Čefarin)
V Staranzanu mi je bilo lepo. Tam je bilo
veselo. Igrali smo se in tudi peli. Učenci so
zelo prijazni. (Jernej Kalin)
Bilo mi je zelo lepo. (Maja Ferfolja)
Spoznal sem enega prijatelja, ki se imenuje
Leo. Imel sem se lepo in upam, da bomo še
kdaj šli v Staranzan. (Timotej Rener)
Nives Hvalica

šport

INFORMA- VOGRINSKI MOTORISTI
TIVNI DAN NA UVODNI DIRKI
ZA
OSNOVNOŠOLCE NA
OŠ RENČE
Člani Društva Mladi Renče-Vogrsko smo
v četrtek, 07.02.2008, v sodelovanju z
OŠ Renče za osmošolce in devetošolce
pripravili »informativni dan skozi oči dijakov«. Namen dogodka je bil dosežen, saj
so mladi učenci z zanimanjem poslušali
nasvete, izkušnje in priporočila starejših
vrstnikov. Po uvodni predstavitvi številnih smeri na posameznih novogoriških
srednjih šolah, so jim dijaki z veseljem
svetovali in odgovarjali na številna zastavljena vprašanja. Osnovnošolce smo
pred vpisom na srednjo šolo pozvali
naj izobraževalni proces vzamejo resno,
saj je izobrazba v današnjem času zelo
pomembna. Informativne dneve bomo
tako v sodelovanju z OŠ Renče organizirali vsako leto pred uradnimi informativnimi dnevi na srednjih šolah. Upamo, da
so se osnovnošolci tudi zaradi tega dogodka lažje odločili za svoj bodoči poklic
oz. nadaljnje šolanje.

FILMSKI
VEČERI V
RENČAH
V kulturni dvorani v Renčah smo v soboto 8. marca in v soboto 5. aprila v
večernih urah organizirali ﬁlmski večer.
Filmske večere želimo nadaljevati tudi v
prihodnje zato spremljajte obvestila na
spletni strani društva. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo KS Renče, ki nam je
omogočila uporabo dvorane.
organizator: Društvo Mladi Renče-Vogrsko

Prvo pomladansko sonce je iz garaž privabilo tudi motokrosiste. Ti so se zadnjo
nedeljo v marcu zbrali na prvi dirki za državno prvenstvo v motokrosu, v sosednji
Vrtojbi. Društvo Gas je že drugič zapored
organiziralo otvoritveno dirko sezone
v motokrosu. Dirke so se udeležili tudi
vogrinski motokrosisti, člani Kluba ABC
Sport. Klub obstaja že dalj časa, vendar
je bil nekaj let nedejaven. Dobri rezultati
prejšnje sezone so našim motokrosistom
dali možnost, da se priključijo temu klubu, v katerem so trenutno le občani Občine Renče- Vogrsko.
Ekipo motokrosistov
sestavljajo
Andrej
Gregorič, Janoš in
Tilen Vičič ter Gregor Komac. V klubu
pa sta tudi rally-istabrata Miklavčič in
voznik cartinga- Alen
Hvalica. Člani kluba
so se na novo sezono večinoma pripravljali v sosednji Italiji, hrupno pa je bilo
tudi v vrtojbenski gramoznici in v domačem glinokopu na Vogrskem.
Dobri treningi so že na uvodni dirki pokazali več kot odlične rezultate, še posebej ob podatku, da je na tej dirki nastopala elita slovenskega motokrosa, ter
konkurenca iz Italije, Hrvaške in Avstrije.
Andrej Gregorič je tako v kategoriji 125

ccm, v konkurenci 35 voznikov pripeljal
v cilj kot 13. Janoš Vičič je v najvišji kategoriji Open, dosegel 17. mesto, njegov
brat pa je žal padel in zato odstopil. Četrti motokrosist kluba, Gregor Komac, na
državni dirki ni nastopil, zato pa že komaj
čaka pokalno dirko za pokal Akrapovič, ki
bo potekala v sredini aprila. Pokalnih dirk
se bodo udeleževali vsi motokrosisti Kluba ABC Sport. Letos bodo odpeljali 6 dirk
v državnem prvenstvu in 9 dirk za pokal
Akrapovič.

V Klubu Rihmberk pa ostajata dva naša
motokrosista, Borut Hrovatin in Martin Podgornik. Borut je prvo dirko že
odpeljal in v kategoriji open zasedel
odlično 6. mesto. Martin pa je žal že pred
sezono nesrečno padel na treningu in
se poškodoval. Želimo mu čimprejšnje
okrevanje, vsem ostalim pa čim boljše
uvrstitve na prihajajočih dirkah!
Foto: ABC TEAM in GREGORIC
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Društvo ljubiteljev hitrostnih motociklov - RRooaaarrr

PREDSTAVITEV PRETEKLEGA DELA
IN NAČRTOV ZA NAPREJ
dotrajanih cestah. Dejstvo je - dandanašnji hitrostni motocikli so bolj namenjeni
dirkališčem kot javni cesti. Zato je nerazumno, da Slovenija nima niti enega
dirkališča in ena glavnih teženj društva
je tudi podpora vsaki iniciativi za izgraditev vsaj enega.
Letos nameravamo organizirati vsaj dve
dirki pod našim okriljem skupaj z Andreom Di Vora, ki tekmuje za pokal AlpeAdria (www.moto-planet.it), dirk za pokal Primorske pa bodo letos tri dirke.

Društvo RRooaaarrr je bilo
ustanovljeno lani maja z namenom udeleževanja in organiziranja tekmovanj hitrostnih
motociklov,
preusmerjanja
hitrostnih motociklistov na
hitrostim namenjene poligone
in izboljšanja varnostni za
vse udeležence v javnem prometu, seveda s poudarkom na
izobraževanju in osveščanju
motociklistov.

Namenoma je spuščena znana besedna
zveza cestno-hitrostnih, ker je naš namen
dirkanje na temu namenjenim poligonih
– dirkališčih. Nam najbljižje in ﬁnančno
najdostopnejše je dirkališče Grobnik na
Hrvaškem.
Treninge imamo enkrat
mesečno, na tekmovanjih pa smo že poželi
nekaj opaznih rezultatov na dirkah drugih
organizatorjev - na
dveh dirkah za pokal
Primorske je tekmovalo 19 tekmovalcev,
dosegli pa smo naslednja mesta:
1. dirka (junij 2007):
1. Kristjan Simčič, Yamaha R1
2. Marko Pregelj, Yamaha R1
4. Savo Nardin, Aprilia RSV1000R
5. Matjaž Vodopivec, Ducati 1098S
2.dirka (september 2007):
1. Kristjan Simčič
4. Marko Pregelj
6. Savo Nardin
Na treninge vedno povabimo tudi nečlane, da se spoznajo z užitki in varnostjo dirkališč, ki je neprimerno večja kot
v gostoti javnega prometa, na večinoma
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Organizirali bomo tudi Dan varne in
spretnostne vožnje v sodelovanju s
Prometno policijo (vaje pravilnega zavijanja pri majnih hitrostih, npr. v križiščih,
način vstopa v ovinke, premagovanje
strahu pri zaviranju…) in z reševalci in
motoristom reševalcem, ki bodo prikazali pravilno nudenje pomoči ponesrečenemu motoristu. Prireditev bo snemala televizija ViTel.

Dokončujemo tudi našo internetno
stran www.RRooaaarrr.si, kjer bodo poleg že objavljenih nasvetov za pravilno
nastavitev vzmetenja motocikla tudi
drugi nasveti za varno vožnjo, fotograﬁje
nevarnih odsekov javnih cest,…
Savo Nardin
Foto: Savo; Matjaz; Kristjan in Marko

Društvo ljubiteljev hitrostnih
motociklov
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
m: 031-264 402 e: info@RRooaaarrr.si
w: www.RRooaaarrr.si

kultura
Predstavljamo vam…

7 PECCATA CAPITALIA
(ali 7 smrtnih grehov)

Tako je svojo prvo razstavo fotografij naslovil Boris Gorjan iz Renč,
ki je med samostojne fotografe zakoračil v letošnjem letu.
Borisa poznam še iz otroštva. Izučil se je
za elektronika in svojo poklicno pot začel v podjetju Intra Lighting v Mirnu. Pri
opravljanju različnih nalog in srečevanju
z vedno novimi delovnimi izzivi se je v
njem začela prebujati skrita nagnjenost
k fotografskemu udejstvovanju. Do tega
spoznanja je še toliko bolj prišel, ko je
začel zahajati v gore. Še posebej so ga
zanimali kraji, kjer je sledove pustila prva
svetovna vojna, na ostankih soške fronte.
Tu so začele nastajati prve prave fotograﬁje. No, tudi v podjetju, kjer je delal,
so se stvari vedno bolj prepletale s fotograﬁranjem. Prišel je v razvojni oddelek,
vmes pa še študiral ob delu na Politehniki v Novi Gorici. Na internetu je našel
možnost študija graﬁčnega oblikovanja
v New Yorku in ga tudi opravil, seveda kar na daljavo, kar mu je internetno
medmrežje tudi omogočilo. V službi je
kmalu prišel v oddelek za marketing in
tu je prišlo do sodelovanja s poklicnimi
fotograﬁ na področju komercialne fotograﬁje, med katerimi je bil tudi mojster te
zvrsti Dragan Arrigler, od katerega se
je tudi precej naučil. Spoznal je tudi delo
v studijih. Tako je fotograﬁranje dobivalo
prevladujoči del v svojem udejstvovanju.
Sledilo je nadaljnje izobraževanje in v
nekaj mesecih je uspešno opravil šolanje

na svetovno znani milanski šoli Instituto
Europeo del Design, oddelek za modno
fotograﬁjo.
Čeprav sedaj največ dela na marketinško
– komercialni fotograﬁji, pa je njegova
največja želja in izziv modna fotograﬁja.
Zato se je začel spoznavati z ljudmi iz
sveta mode, manekenstva, stilistike in
posledično ustvarjalci modne fotograﬁje. Pomagal je mladim modnim oblikovalkam z našega dela Primorske na začetku svojih karier. Ob strani mu je stala
tudi Daša Grozdanič iz Renč, ki se tudi

sama ukvarja z modno stilistiko. Sodeloval je tudi z revijo Ona in tako pridobival
izkušnje. Stike je navezoval tudi z ustvarjalci mode in fotograﬁje iz sosednje Italije, kjer je našel nove prijatelje in ugotovil,
da se mu tam odpira svet, kjer je moda
doma. Tako je vedno bolj dozorevala misel, da bi postal samostojen fotografski

ustvarjalec, vzporedno pa tudi misel na
samostojno razstavo.
In tako pridemo do bistva zgodbe, nastanka prve samostojne razstave, ki je
bila od 27. 3. do 12. 4. 2008 v avli občine
Nova Gorica. Ideja o tem je v njem tlela
že dalj časa, dejansko pa je projekt začel
nastajati pred dobrim letom dni. Okrog
sebe je zbral ustrezno strokovno ekipo,
čeprav v nekoliko okrnjeni sestavi. Sam
je bil umetniški vodja ekipe in fotograf,
Daša je opravila naloge stilistke in vizažistke, za frizure pa je poskrbel Savo Nardin iz Bukovice. Sedmero modelov pa je
našel v dekletih iz raznih krajev Slovenije
in tudi Italije, ki se tudi sicer ukvarjajo s to
dejavnostjo. Mimogrede naj omenim, da
je ena izmed modelov bila tudi Nataša
Podgornik, članica našega uredništva.
“Tema razstave, izbira sedmih grehov s
po tremi slikami, je bila zame pravi izziv
in priložnost , da prikažem svoj pogled na
izrazni odnos modela in svojo izostrenost
videnja tega izraza. Področje modne fotografije ima svoje zakonitosti in glede na
to, da sem šele na začetku ustvarjalne poti,
sem s svojo prvo postavitvijo zadovoljen.
Samega sebe je težko in nekorektno ocenjevati, zato to prepuščam poznavalcem in
drugim obiskovalcem te razstave.”kmentira

Boris svoj prvi samostojni nastop.
Ne pozabi pa omeniti tistih, ki so mu ta
nastop tudi omogočil: A- Media iz Šempetra, SM Moto Center iz Solkana, NARDIN FRIZER iz Bukovice in Intra Lighting
iz Mirna..
In kaj Boris kot novi poklicni fotograf počne sedaj: “Poleg projektov s področja
komercialne fotografije sodelujem z
mesečno revijo Eva, ki obravnava predvsem žensko tematiko, in revijo Obrazi,
ki izhaja na štirinajst dni in obravnava
znane obraze in osebnosti iz javnega
življenja.”
Naj povem na koncu še moje skromno
mnenje, da se je Boris pogumno in samozavestno lotil svoje samostojnosti, saj
na področju, na katerega se je spustil, ne
obstanejo vedno najboljši, ampak tudi
iznajdljivi in sposobni boja s hudo konkurenco, zavistjo in spletkarijami.
Boris Arčon
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MLINČKI ZA KAVO

ETIKETA

V naši občini imamo nekaj,
česar drugje verjetno nimajo.
Imamo strastno zbirateljico
mlinčkov za kavo. To je gospa
Anica Gregorič z Vogrskega.

Trta in vino. To je rdeča nit,
ki povezuje Vipavsko dolino,
Brda in koprsko območje.

Njene izjemno lepe in bogate mlinčke
smo imeli priliko občudovati in videti na
razstavi v muzeju v Briški hiši. Ker je tudi
ona članica društva Most iz Ajdovščine,
je imela razstavo, vzporedno z nami –
likovniki v Hiši umetnosti v Goriških Brdih. Naj vam predstavim našo krajanko
Anico.
Gospa Anica Gregorič je doma na Vogrskem. Ljubezen do mlinčkov je začutila
že kot mlada deklica v otroških letih. Z
leti je ta ljubiteljska strast naraščala, saj
si je zadala moto: 50 mlinčkov za 50
let.
In res. Ta njena želja se je uresničila. Ni
jih zbrala samo 50, temveč celo 85! Ti
obsegajo čase iz prve in druge svetovne

vojne, časa povojnega obdobja, pa vse
tja do današnjih dni.
Vsak mlinček nosi v sebi svoje sporočilo
in gospa Anica nam je ob ogledu le-teh
v Briški hiši o vsakem povedala nekaj
posebnega.
Ti mlinčki so dani od nje dragih oseb.
»Naša mati kuha kafe,
iz same cikorje, samo da je…«.
Tako je odmevala pesem iz Briške hiše
še dolgo v večer…
Tekst in Foto: Renata Tischer

Likovniki društva Most iz Ajdovščine
smo pripravljali naša dela in organizirali likovne razstave na več lokacijah na
tematiko »vino«.
Gostje so bili v Vipavskem hramu, v
Domu krajanov v Ajdovščini, v Krminu
v Italiji, in v Hiši umetnosti v Šmartnem
v Goriških Brdih. Poleg likovnih del
smo obdelali tudi tehniko izdelovanja
etiket. Kolebala sem med klasično etiketo in med idejo o etiketi vina za našo
novo občino.

KOREC IZ RENČ:
STREŠNIK IN ŠE (MARSI)KAJ
Avtorja pričujočega prispevka sva v šolskem letu 2005/06 poučevala na osnovni
šoli Čepovan. Z namenom, da bi z učenci
na cenen in poučen način obeležili stoletnico šole, sva zasnovala »PROJEKT
KORCI«, iz katerega je iz odsluženih korcev iz vasi, nastala vrtna skulptura s stotimi verbenami iz Vogrskega in izčrpna
geometrijsko-matematična študija.
Uspeli projekt smo predstavili v knjižnici
Franceta Bevka v Novi Gorici in na raz-

stavo povabili tudi predstavnike Goriških
opekarn. Le.te smo prosili tudi za sodelovanje pri nadaljnjem razvijanju projekta.
Na oboje ni bilo nikakršnega odziva.
Ne glede na to, avtorja projekta in članka z ustvarjalno zavzetostjo nadaljujeva
s študijo drugačne uporabe na Primorskem prav udomačenega strešnika, ki ga
danes zamenjuje cela vrsta bolj ali manj
ustreznih kritin.
Rada bi svoje zamisli in rešitve predstavila, kar bi bilo mogoče v doglednem
času, v kolikor bi se
v novoustanovljeni
občini, v kateri domuje edina tovarna
tega enostavnega,
vendar nadvse zanimivega gradbenega elementa v
državi, našlo dovolj
zavzetosti za inovativne pobude.
Tekst in foto:
Miloš Mozetič in
Roland Tischer

20

Občinski list

Občina Renče - Vogrsko

Zmagala je slednja. Združila sem tri
tematike, in sicer:
• Grad Vogrsko – pretekla zgodovina,
• Kulturni dom v Bukovici – pol pretekla
zgodovina,
• Novi most v Renčah – sodobna, sedanja zgodovina,
• Vse tri krajevne skupnost pa povezuje
reka Vipava in most.

Moj izdelek je prejel odlično oceno
glede graﬁčne obdelave, teme in smiselnosti (vrsta – sorta vina je zgolj oprema).
Etiketo objavljam prvič v našem časopisu in menim, da bi bila primerna za
našo občinsko vino, saj skupaj zmoremo vse in reka Vipava tekla bo zdrava,
če dobri ljudje bodo kraj nje.
Renata Tischer

kultura, stoletnica

PIHALNI ORKESTER NA
INTENZIVNIH VAJAH
Pihalni orkester se je drugi vikend v marcu odpravil na intenzivne vaje na Medvedje brdo.
Večini skoraj nepoznan kraj med Logatcem in Žirmi, nas je pričakal popolnoma
zasnežen. V prijetnem okolju Centra šolskih dejavnosti, kjer smo bili nastanjeni,
smo hitro razbili popolno tišino, saj skoraj
ni bilo sobe, iz katere ne bi prihajala muzika. Godbeniki smo namreč »šli vadit«.
In resnično smo garali. Vadili smo namreč
tekmovalne skladbe za državno tekmovanje, katerega se bomo udeležili v maju
mesecu. Tekmovanje prireja Zveza slovenskih godb v prvi in tretji težavnostni
stopnji, kamor spada tudi naš orkester.
Tekmovanje je sestavljeno iz ogrevalne
skladbe, dveh obveznih skladb ter skladbe po izbiri, ki nam jo je žirija predhodno

potrdila, saj mora skladba ustrezati težavnosti tekmovanja. Žirija ocenjuje vse štiri
skladbe, njihovo izvedbo, intonančno
točnost, ritmičnost, melodičnost ter interpretacijo. Na intenzivnih vajah nas je
zato čakalo ogromno dela. Čez dan smo
bili razdeljeni po sekcijah (pihala, trobila, tolkala) in vsako sekcijo je poučeval
svoj učitelj. Zvečer pa smo se zbrali še na
skupni vaji in čez dan pridobljeno znanje
združili. Bilo je naporno, vendar nam vsaj
ni bilo dolgčas. Med kratkimi pavzami so
nekateri še vedno imeli dovolj energije
za kepanje ali kiparsko ustvarjanje. Virko
Gregorič je tako med eno izmed pavz,
izkoristil dobro zasnežene poljane in
pred domom postavil prav posebnega
snežaka. Izpod njegovih rok je nastal pravi sneženi medved, s pogledom obrnjen
na dom Medved.

Intenzivne vaje so za nami. Pred nami pa
so vaje še vsak torek, petek in soboto. Vse
tja do 17. maja, ko bomo v Laškem nastopili na državnem tekmovanju.
Nataša Podgornik

ČRNI VRH: Doroteja Arčon, stanovalka Doma za starejše Bor, je praznovala sto let

ZMERNOST PRI HRANI IN DELU
V Domu za starejše Bor v Črnem Vrhu je bilo konec marca posebej slovesno. Stanovalka
Doroteja Arčon je namreč praznovala stoti rojstni dan.

Gospa Doroteja si je želela
praznovati 50. rojstni dan. Domska kuhinja je hotela ustreči
njeni želji in ji je pripravila
torto za 50 let. Ker pa je gospa
praznovala sto let je dobila dve
torti po 50 let. Zaradi pravilnosti
matematičnega računa je dobila
tudi torto z znakom plus. Končni
rezultat: tri torte (50+50).

Doroteja Arčon,
z dekliškim priimkom Čotar,
se je rodila 30.
marca 1908 v
Renčah. Ko je
dopolnila 22
let, je z mamo
odšla v Egipt,
da bi zaslužila
za
odplačilo
dolgov. Večino
časa je bila v
Egiptu kot sobarica le nekaj
časa kot varuška otrok. V Egiptu je preživela 17 let. Ko
se je vrnila domov, se je poročila v Vrtojbo in prevzela skrb za moževe tri otroke.
Opravila je tečaj za matičarko in do upokojitve je delala kot matičarka v Mirnu,
Renčah in na Vogrskem.
V Dom za starejše Bor v Črnem Vrhu je
prišla 19. januarja 2004. Še vedno čila in
vesela Doroteja je v domu zadovoljna,
udeležuje se aktivnosti, redno obiskuje
telovadbo, na domskih prireditvah po-

gosto tudi nastopa.
Svoj stoti rojstni dan je praznovala v krogu domačih. V ponedeljek, 31. marca pa
so ji v domu pripravili prisrčno prireditev,
ki so se je poleg stanovalcev doma udeležili še župan občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič in predstavniki raznih
organizacij iz Vrtojbe in Renč.
Na prireditvi so sodelovali moški pevski zbor Paradoks iz Nove Gorice, ženski
pevski zbor Aktiva kmečkih žena iz Vrtojbe in stanovalci doma.
Doroteja se je zelo dobro počutila, saj je
zaplesala s stanovalcem doma,s sinom
in pa z županom Draganom Valenčičem.
Stoletnica je tudi pela z omenjenima
zboroma in udeležencem povedala veliko lepega. Med drugim jim je zaupala
njen recept za dolgo življenje: »živeti
sproščeno in skromno življenje, vse jemati z določeno mero - ne preveč jesti in
ne preveč delati.
(nn)
Foto: Doroteja Gatnik
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NAGRADNA KRIŽANKA »ŽIVEX«
Geslo iz križanke vpišite v priložen kupon na naslednji strani in ga pošljite do
20.5.2008 Na naslov: OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami bomo
izžrebali pet nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade trgovine »ŽIVEX«
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UDELEŽBA
NA PROJEKTU
»DELUJMO
LOKALNO«

NAGRAJENCI za pravilno rešitev
križanke »NAŠI OBČINSKI SVETNIKI«
1. Vera Budal, Bukovica 51a, 5293 Volčja
Draga
2. Renata Špacapan, Vogrsko 133b, 5293
Volčja Draga
3. Tilen Mozetič, Volčja Draga 63b, 5293
Volčja Draga

Namen projekta je senzibilizacija lokalnega okolja in oblasti za potrebe mladih,
predstavitev evropskih smernic s področja mladine na lokalnih oz. regijskih nivojih ter možne poti razvoja mladinskega
področja na lokalnih oz. regijskih nivojih.
V okviru projekta bo izvedenih 10 regijskih dogodkov po vseh regijah Slovenije
v obliki delavnice in konference. Regijski
koordinator dogodka na goriškem je
Mladinski Center Nova Gorica.
Namen delavnice bo analizirati delo na
mladinskem področju v lokalnem okolju
in si zastaviti cilje s konkretnim načrtom.
Na konferenci, ki bo sledila delavnici, pa
bodo predstavljeni izsledki delavnic ter
predstavljeni bodo tudi nekateri vidiki
mladinske politike.
Globalni cilj projekta »Delujmo lokalno!« je priprava izhodišč za področje
mladinske politike, ki bi jih lokalna skupnost vključila v svoje razvojne strategije
in načrtovanja. Več o samem dogodku
pa boste lahko prebrali v naslednji številki občinskega lista.

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v
poslovalnici: Avto šola 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.
23. april 2008

ime in priimek:
odreži in pošlji

Predstavniki Društva Mladi
Renče-Vogrsko se bomo 25.
aprila udeležili projekta »Delujmo lokalno!«, ki ga organizira
Mreža mladinskih organizacij
MaMa v sodelovanju z Uradom RS za mladino.

geslo:

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

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«

Tomaž Gregorič

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.
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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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ZAVAROVALNICA TRIGLAV –
PREDSTAVNIŠTVO RENČE
Zavarovalnica Triglav je največja slovenska zavarovalnica, saj obvladuje več kot
50 odstotni tržni delež. K temu je pripomogla dolgoletna tradicija, bogata in
raznovrstna ponudba zavarovalniških
storitev ter dobra organiziranost.
Letos mineva deset let odkar so v
Renčah, na trgu 73 odprli eno od svojih številnih predstavništev. Branko
Bratušek, predstavnik in vodja predstavništva, nam je ob našem obisku
pripovedoval: „ Vedno večja ponudba
zavarovalniških programov, konkurenca, predvsem pa naše usluge približati
strankam, so botrovale odločitvi o odprtju predstavništva v Renčah. Moje delo
je zelo razgibano in kljub odprtemu

predstavništvu, poteka večinoma na terenu, pri strankah. Naše predstavništvo
obvladuje prostor od Gradišča, Oševljeka, Mohorinov, Lukežičev, Arčonov,
Renškega Podkraja, Vinišč do Žigonov.
Ostale predele Renč in kraje v občini
Renče – Vogrsko pa pokrivajo ostala bližnja predstavništva v Mirnu, Dornberku
in Šempetru. Poleg svetovanja in sklepanja pogodb pa našim strankam nudimo tudi pomoč pri reševanju zahtevkov
v prvi fazi postopka.“

In kakšne vrste zavarovanj je
moč skleniti tukaj?
„Imamo široko paleto zavarovanj: od zavarovanj premoženja do osebnih in kapitalskih zavarovanj. Če se najprej ustavimo pri premoženjskih, najbolj ustaljenih zavarovanjih, vidimo, da je ponudba zares široka in raznolika: požarno,
protivlomno, stanovanjske premičnine,
steklo, potres, avtomobilska zavarovanja, zavarovanja posevkov, živali in še
bi lahko našteval. Pri teh zavarovanjih
pa je zelo zanimiva možnost gospodinjskega paketnega zavarovanja, kjer
v kombinaciji požarnega zavarovanja
objekta ali zavarovanja stanovanjskih
premičnin lahko oblikujemo paket petih (veliki paket) ali treh (mali paket)

raznovrstnih premoženjskih zavarovanj.
Podobne pakete je moč oblikovati tudi
pri avtomobilskem zavarovanju. Pred nekaj leti je bila pri teh zavarovanjih uvedena tudi asistenca, to je hitra pomoč
na licu mesta, ko je to najbolj potrebno.
Nagrada za ta, paketna, zavarovanja pa
so zelo vabljivi popusti.“
Naslednjo skupino zavarovanj tvorijo
osebna in kapitalska zavarovanja. Več
vrst jih je: življenjsko zavarovanje, naložbeno zavarovanje, rizično zavarovanje,
štipendijsko zavarovanje, pokojninsko in
še kakšno. Vsako od teh ima svoj namen
in cilj, zlasti sedaj, ko se redne pokojnine
iz leta v let nižajo, ter imajo vse bolj pomembno vlogo. Le pravočasno in pravilno se je potrebno odločiti.
Posebno poglavje so naložbena zavarovanja, oz. vlaganja v naložbene sklade. Tu

lahko izbiramo kar med desetimi skladi,
ki se med seboj razlikujejo po donosnosti, a hkrati tudi po stopnji tveganja. Tudi
ta zavarovanja sledijo spremembam, ki
so nastale v naši družbi in se prilagajajo
državljanom in njihovem načinu varčevanja oz. ohranjanja vrednosti premoženja. Bančni depoziti postajajo zaradi vse
večje obdavčitve obresti manj zanimivi,
po drugi strani pa ﬁnančni strokovnjaki
svetujejo razpršeno varčevanje: bančni
depozit, naložbeni skladi, vlaganje v nepremičnine in podobno.
Pred nekaj leti je tudi zavarovalnica Triglav uvedla prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje in tako zavarovancem omogočila širšo ponudbo. Obstajajo še druge vrste zavarovanja. Naj sedaj,
pred začetkom praznikov, počitnic in dopustov omenimo še eno, to je turistično
zavarovanje.
Upamo, da ste po tem kratkem sprehodu po Triglavovih zavarovanjih spoznali
njihov program in ponudbo. Za dokončno odločitev pa je vendarle potreben
pogovor in strokoven nasvet s poznavalcem tega področja in Branko Bratušek to
prav gotovo je.
Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan

Urnik predstavništva Zavarovalnice
Triglav v Renčah, trg 73:
Ponedeljek in petek
od 9. ure do 11. ure
Sreda od 16. ure do 18. ure.
Telefon: (05)301 35 11, GSM 041 413 085

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