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beseda uredništva in župana

BOGASTVO USTVARJANJA
IN HOTENJA

Najprej iskrene čestitke dobitnikom občinskih priznanj, predvsem trojici, ki jih je prejela za dolgoletno delo v organizacijah
družbenega življenja, organizacijah, ki tvorijo tako imenovano
družbeno nadstavbo, ki naj bi bila generator razvoja in pokazatelj odnosov v določeni skupnosti. In kako je s tem pri nas?
Dogajanja v naši mladi skupnosti že nekaj let kažejo na izjemen
potencial, ki ga imamo na tem področju. Ustvarjalnost in hotenja, zlasti mladih, so se v letošnjem predprazničnem tednu v
aprilu razcvetela kot pomlad v vsem svojem razkošju. Nastop
mladih pianistov na proslavi ob občinskem prazniku je pokazal,
kaj lahko dosežeta nadarjenost in mladostna zagnanost. Mladi
fotografi so s svojo razstavo predstavili naše okolje, malo starejši so se predstavili s slikarskimi stvaritvami, mladi glasbeniki kot
izvir napajajo orkester pihalne godbe, pevski zbor se ponaša s
širokim repertoarjem in raznovrstnostjo. Tu so še mnogi drugi
mladi ustvarjalci, ki zapolnjujejo in dopolnjujejo prostor umetniškega ustvarjanja.
Izredno bogata in na visokem nivoju je tudi izobraževalna dejavnost. Osnovna šola se ponaša z dvema najvišjima državnima
priznanjema in tako dokazuje, da z uvajanjem novega načina
pridobivanja znanj in uvajanjem novih metod učenja postaja
vzor drugim šolskim ustanovam v državi. S pristnim odnosom
do varovanja narave in spoštljivostjo do ohranjanja okolja učenci
in učitelji kakor tudi starši izpričujejo, da jim ni vseeno za naš jutri
in hkrati opozarjajo tiste, ki jim te vrednote niso blizu.
Vsestransko razvejana in s tradicijo prežeta je športna dejavnost.
Nekaj sto ljubiteljev športa je vključenih v več klubov in društev.
Množičnost in zagnanost je njihov glavni moto, zato ne preseneča dejstvo, da iz takšnega načina dela vzniknejo tudi vrhunski
rezultati državne, evropske in svetovne veljave. Prednjačijo seveda kotalkarji, tu so še telovadci, balinarji, nogometaši, motošporti in še mnogi drugi.
Seveda pa ne moremo mimo vseh ostalih, ki še tvorijo pester
mozaik družbenih dejavnosti. Pripadniki raznih društev in organizacij s svojim požrtvovalnim in neumornim delom tudi prispevajo svoj delež, pa še starejši, ki so vključeni v razne programe
dejavnosti tretjega življenskega obdobja.
Pritrditi moram mnenju tistih, ki pravijo, da občina ni samo izgradnja cest, kanalizacije in druge prepotrebne infrastrukture, ampak predvsem vsebina njenega duhovnega utripa in dogajanja,
da je občino enostavno treba živeti.
Lahko smo ponosni in bodimo ponosni na vse te dosežke. Mladi rod se takšnim načinom udejstvovanja hitreje usposablja in
uspešneje vključuje v gospodarstvo. S tako pridobljenim in obogatenim znanjem gospodarstvu vrača in daje tisto, kar je le-to
vanj vlagalo in tako vzpostavlja krog medsebojnega sodelovanja
in soodvisnosti.
Želimo si, da bi se taka ustvarjalnost in hotenja prenesla tudi
na druge akterje raznih dejavnosti v naši skupnosti. Ni namreč
dovolj, da smo se izločili iz nekdanje skupne občine. Nujno in
potrebno je ustvarjati novo skupnost, iskati skupne interese in
sodelovanje. Tudi navzven je potrebno nadaljevati začeta povezovanja. S sosednjimi občinami smo dolžni kar najbolje skrbeti
in upravljati s prostorom, v katerem prebivamo, saj je edini, ki
ga imamo.
Pred nami je čas počitnic in dopustov. Z majsko številko smo
nekoliko pohiteli, da bi z njo še enkrat podoživeli prvi občinski
praznik in dogajanja v tistem tednu. Nekaj prispevkov bo zaradi
tega počakalo na naslednjo številko, ki naj bi izšla v juliju in nas
popeljala v počitniško razpoloženje.
Boris Arčon
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Lahko smo ponosni na to,
da imamo svojo Občino
Renče-Vogrsko. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat
zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali k ustanovitvi nove občine. Predvsem
pa bi se rad zahvalil tistim,
ki so pomagali pripraviti
in izpeljati vse kulturne in
športne prireditve v času
prvega praznovanja občinskega praznika z vrhuncem
na slavnostni seji na dvorcu Vogrsko, v soboto 26.
aprila. Seznam povabljencev je bil dolg. Povabili smo vse, ki
kakorkoli sodelujejo v javnem življenju naše občine – občinske svetnike, člane delovnih teles Občinskega sveta, Nadzorni
odbor, Občinsko volilno komisijo, Projektno razvojni svet, svete
KS, predstavnike vseh kulturnih in športnih društev, predstavnike borcev, upokojencev in dobrodelnih in nevladnih organizacij in predstavnike gospodarstva. V posebno čast mi je, da
so se slavnostne seje udeležili vsi nagrajenci in častni gostje
s podpredsednikom Državnega zbora RS, Dr. Vasjo Klavoro,
na čelu, poslanko Državnega zbora RS Evo Irgl, vsemi župani
bivše Občine Nova Gorica in županom pobratene občine Staranzano. Ta častni zbor je pokazal, da je bila odločitev o ustanovitvi občine pravilna, predvsem pa, da spoštujejo delovanje
in vizijo razvoja naše občine.
V letošnjem letu pripravljamo vrsto projektov, ki bodo dali drugačno podobo našim krajem. V pripravi je projekt športnega
parka ob Osnovni šoli Renče, kjer načrtujemo premestitev nogometnega igrišča, izgradnjo igrišča za mali nogomet, košarko, atletske steze, skateying parka, igrišča za odbojko na mivki,
razširitev telovadnice, izgradnjo naravoslovne učilnice v naravi,
učilnice za tehnični pouk in računalništvo. To naj bi bil sodoben športni park za potrebe mladine iz naše občine.
V letošnjem letu in letih 2009 in 2010 načrtujemo tudi revitalizacijo Kulturnega doma v Bukovici, v katerem bomo uredili
prostore za občinsko upravo, prenovili dvorano, uredili galerijo
Zorana Mušiča in mladinski center. Okolico s kulturno-zgodovinskimi spomeniki pa bomo povezali v spominski park Zorana
Mušiča. Naslednje leto bomo namreč praznovali 100-letnico
rojstva tega svetovno priznanega slikarja, ki se je rodil 9. februarja 1909 v Bukovici. Deloval in ustvarjal je predvsem v tujini.
Njegova stalna zbirka je na Gradu Dobrovo v Brdih.
Istočasno pa pripravljamo tudi dokumentacijo za izvedbo Renške obvoznice in želimo v ta projekt vključiti čim več domačih
izvajalcev.
Na tem mestu se vsem občanom opravičujem za občasne prometne zastoje, vendar – brez izgradnje ni napredka …
S spoštovanjem,
		

			

župan Aleš Bucik
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SANJE SO POSTALE RESNIČNOST
Praznovali smo ob prvi obletnici ustanovitve naše občine.
Na Dvorcu Vogrsko, v prelepi
dvorani so se zgrnili gostje,
člani sveta, župan in vsi povabljeni. Bilo je slavnostno, saj
so te trenutke počastili s svojo
prisotnostjo g. Klavora, ga. Irgel, vsi župani sosednjih občin
in nagrajenci.
Slavnostna seja je pričela z
državno himno, ki jo je zapel
MoPZ 1883 Vogrsko.
Maja je začela:
Sanje so pred dobrim letom resničnost
postale. Dobili smo svojo občino, rodovitno polje za uresničevanje mnogih želja
in ciljev. Veliko jih je že dobilo ime in ni
dneva, ko se mozaik ne bi izpopolnjeval.
Prav zato bomo nocoj prvi rojstni dan
proslavili še posebno slovesno........
In nadlajeval je župan Aleš Bucik, ki je
v svojem govoru povzel prve trenutke
nastanaka občine,
povdaril predvsem dobro sosedsko sodelovanje s sosednjimi občinami in na-

štel le nekaj najvažnejših uresničenih
projektov v tem začetnem letu. Naštel je
tudi najvažnejše načrte iz občine, ki prinašajo vzpodbuden in obetaven razvoj.
Maja je nadaljevala:
Čeprav smo mlada občina, pa ima bogastvo ustvarjanja in dela zavidljivo zgodovinsko tradicijo in neusahljivo energijo
današnjega časa. Veliko je ljudi, ki so storili mnogo več, kot jim veleva dolžnost.

Občinski svet je zato sklenil, da ob prazniku posameznikom in skupinam podeli priznanja v zahvalo za njihov neprecenljiv doprinos k bogatenju in rasti
naše skupnosti. Plakete in nagrade,to so
skulpture občinskega grba, je izdelal akademski kipar Zmago Posega iz Bilj.......
Priznanja sta podelila župan Aleš Bucik
in podžupan Radovan Rusjan .

Občinsko plaketo so prejeli:
Kotalkarski klub Renče je bil ustanovljen leta 1992. pod vodstvom Danila
Stepančiča, ki ga je vodil do leta 2005.
Zatem je krmilo prevzela Nela Pregelj
in uspešno nadaljuje začeto delo. Kotalkarji so ob prizadevanju staršev in vodstva leta 1999 dobili pokrito kotalkališče.
Vodilo kluba je bilo vedno v združevanju

čim večjega števila otrok in jih vzgajati
v pravem športnem duhu, tekmovalnem
ter prijateljskem odnosu drug do drugega. Doslej je vrata kluba prestopilo več
kot 600 otrok. Vzgojili so tekmovalce, ki
dosegajo vrhunske rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Uroš Stibilj, Lucija
Mlinarič, Sara Pregelj, so tekmovalci,
ki se ponašajo z najvišjimi odličji z evropskih in svetovnih tekmovanj. Kotalkarski

klub Renče je najboljši v državi. Izkazal
se je tudi kot odličen organizator tekmovanj, med njimi kar dveh evropskih
prvenstev. Ob tem pa nikakor ne gre
prezreti njegove pomembne vloge pri
soustvarjanju življenja v kraju in občini.
Sonja Winkler Kljun je kot učiteljica
razrednega pouka 24 let poučevala na
Osnovni šoli Renče, po upokojitvi pa
Občinski list
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Občinski svet je sklenil, da v letu 2008
podeli tudi izredne nagrade vsem, ki
so posebno prispevali k ustanovitvi Občine Renče Vogrsko. Nagrado so prejeli
vsi člani Odbora za novo občino in tisti,
ki so s svojim posebnim delovanjem pripomogli, da je prišlo do uresničitve zastavljenega cilja. To so:
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
Valter Mlečnik

Nagrado prejmejo:

prevzela vodenje Krajevnega odbora
Rdečega križa. To človekoljubno in odgovorno delo je opravljala več kot dve
desetletji. To je bilo obdobje izjemne aktivnosti krajevnega odbora, ki se je vključeval v številne akcije na vseh področjih
oziroma bil njihov pobudnik. Opravljal je
vse tisto, kar je zapisano v temeljih organizacije Rdečega križa in še mnogo več.
Gospa Sonja je znala prisluhniti težavi
posameznika in mu priskočiti na pomoč,
prav tako pa je tudi vzpostavila mrežo
sodelovanja z vsemi drugimi organizacijami v kraju in še posebno z osnovno
šolo. Predolg je spisek akcij in dejavno-

gnanostjo. Le dve leti kasneje je orkester
na tekmovanju v Španiji dosegel drugo
mesto. Škamperle je v delo orkestra vnesel popolnoma nov način in posebno
pozornost namenil vzgoji in izobraževanju mladih godbenikov, kar je pripeljalo
do godbeniške šole. Mladi jo obiskujejo
z veseljem in pridobivajo potrebno znanje za dvig kakovosti celotnega orkestra.
Prijemi dirigenta Tomaža Škamperleta
in njegova predanost delu z mladimi
so obrodili izjemne sadove. Iz leta v leto
je v orkestru več mladih godbenikov, ki
zagotavljajo, da tradicija godbeništva na
Vogrskem ne bo zamrla. Pod taktirko Tomaža Škamperleta je Pihalni orkester Vogrsko trdno na poti ljubiteljskega delovanja, pomembno zaznamuje dogajanje
v domačem kraju, občini in tudi širše.

Eva Irgl		
Jožef Fornazarič
Vinko Jarc
Silvan Komar
V imenu nagrejencev se je zahvalila Nela
Pregelj, predsednica Kotalkarskega kluba
Renče.
Kulturni del večera sta s suverenim igranjem na klavir zaključila Nik Vuga in
Gloria Stefanović. Zasijala sta v vsem
sijaju nadarjenih glasbenikov, ki ob igranju ustvarjajo
čarobno vzdušje neizpetega, neskončnega in resnično lepega. Nik in Gloria sta
mlada in izredno obetavna glasbenika in
prav vsi s ponosom zremo nanju in jima
želimo uspešno glasbeno pot v življenju
srečnih ljudi- tudi v naši občini.
Katjuša Žigon

sti, ki jih je krajevni odbor Rdečega križa
Renče zapisal v svojo kroniko, da bi vse
naštevali. Gotovo pa je, da je Sonja Kljun
vsemu vedno pridala svoj izredni čut za
organizacijo, za usmerjanje vsega dobrega v prave roke in za pravi cilj, ki mu pravimo Človeka vredno življenje.
Tomaže Škamperle je vodenje Pihalnega orkestra Vogrsko, ki deluje že 75
let, prevzel pred osmimi leti. Dela se je
lotil z vsem potrebnim znanjem in za-
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IZJAVE OBČINSKIH
NAGRAJENCEV
Kakšni so občutki, razmišljanja
treh nagrajencev z navišjimi
občinskimi priznanji?
Zakaj jih ne bi kar vprašali?
Postavili smo jim preprosto in
enostavno vprašanje: kaj vam
pomeni občinsko priznanje?
Člani kotalkarskega kluba
Renče s predsednico Nelo
Pregelj, Sonja Kljun in Tomaž
Škamperle so povedali:

dve zlati in eno bronasto na evropskem
prvenstvu ter srebrno na svetovnem prvenstvu. Naši uspehi so plod izjemne ljubezni in prepričanja v naše delo, številnih
odrekanj ter izjemnega sožitja z okoljem v
katerem delujemo.
Prejeto priznanje je nekakšna krona pretekle sezone in celotnega dosedanjega delovanja. Predstavlja nam izjemno spodbudo in dodaten motiv za nadaljevanje naše
poti, obenem pa nas zavezuje k še večji
odgovornosti, ki jo v celoti sprejemamo na
naši poti k doseganju najvišjih ciljev in sicer
ne le zmag pač pa tudi človeških vrednot.
Ob prejetem priznanju bi se radi zahvalili
čisto vsem, ki nam tako ali drugače stojite
ob strani. Iskrena hvala! Člani kotalkarskega kluba Renče

Nela Pregelj

- za Kotalkarski klub Renče je Nela
Pregelj zapisala:
Prejeli smo najvišje občinsko priznanje,
plaketo občine Renče-Vogrsko, za večletne izjemne uspehe in vrhunske dosežke
na posameznih področjih družbenih dejavnosti. Ponosni smo, počaščeni in izjemno veseli, da bomo ravno mi zapisani
v zgodovini naše mlade občine kot prvi
prejemniki tovrstnih nagrad.
Smo največji in najuspešnejši kotalkarski klub v zadnjih letih v Sloveniji. Že celih šestnajst let kujemo pot do uspehov
s skupnimi močmi: tekmovalci, trenerji,
funkcionarji, starši ter vsi, ki verjamejo v
naše delo in nas kakorkoli podpirajo. Skupaj preživljamo čudovite, vesele trenutke
ob zmagah, kdaj pa kdaj tudi malo manj
vesele ob neuspehih. Ime Renče smo ponesli ne samo po Sloveniji pač pa tudi po
Evropi in svetu. Naši tekmovalci so dosegli
v preteklih sezonah izjemne rezultate, saj
smo le v minuli sezoni na mednarodnih
tekmovanjih osvojili kar trinajst kolajn
za slovensko reprezentanco, med njimi

Sonja Kljun

Sonja Kljun je izjavila:
» Ob prvem prazniku občine Renče-Vogrsko sem doživela prijetno presenečenje!
Na slavnostni seji Sveta občine in vabljenih gostov mi je bilo podeljeno najvišje
občinsko priznanje za večletne izjemne
dosežke na področju družbenih dejavnosti.
V trenutku prejemanja priznanja sem bila
ganjena in ponosna, ker sem že oseminštirideset let v tej skupnosti in take časti nisem nikoli doživela. Ko dobiš tako priznanje, je to že skoraj obveza za prihodnost.
Toda naj pri meni to ostane kot priznanje
za preteklo delo, ker bom v bodoče prav
gotovo morala racionalno razporejati
moči in želje.
Sicer pa naj poudarim, da ko človek prične s prostovoljnim delom v humanitarnih
organizacijah, ne razmišlja o priznanjih,
nagradah in zahvalah, ker to, kar dela, nosi
v srcu .«

Tomaz Skamperle

Tomaž Škamperle je opisal svoja razmišljanja:
»Priznanje mi veliko pomeni, ker ga resnično nisem pričakoval. Imam namreč
štirintrideset let in verjamem, da so starejši
ljudje bolj prikladni in zaslužni za to.Toda
prav gotovo je to posledica mojega truda na kulturnem področju, predvsem pa
delo z mladimi glasbeniki je moj največji
moto. Če le enega od mladih ljudi odvrnemo od ceste, smo naredili mnogo za to
družbo, za to življenje. Člani orkestra, mladinskega in 'ta glavnega' so mi čestitali in
bili so navdušeni, sam pa si nisem predstavljal, da bi bil lahko izbran!« skromno
poudarja Tomaž in nadaljuje: «Zame je
to priznanje vzpodbuda za bodoče delo,
za vzgojo mladih, za predstavitve instrumentov po šolah - poleg dirigenta sem
namreč tudi učitelj klarineta in saksofona
- za pridobivanje čimvečjega števila mladih in jim omogočati kvalitetno glasbeno
šolanje. Imam občutek, da so ljudje okrog
mene zadovoljni, ker so učitelji zelo dobri.
In iz tega izhaja tudi, da pošiljamo mlade
glasbenike na posamična tekmovanja, kar
je pa že prava redkost. Želja po dirigiranju
pa se vedno udejani v skupnem cilju, ki
je zabavat in veseliti ljudi, tako kot ob našem novoletnem nastopu na kotalkališču
v Renčah in tudi ob vseh pomembnejših
priložnostih v kraju in občini.«
Verjamem, da so vas izjave vseh treh nagrajencev prepričale, da smo izbrali prave
ljudi za občinska priznanja. Prav je, da vsi
poznate tiste, ki nam skušajo nesebično
pomagati in soustvarjati boljšo sedanjost
in lepši jutrišnji dan.
Toda to niso samo predstavljeni; med
nami je toliko prostovoljcev, toliko plemenitih in nesebičnih tkalcev boljšega
življenja, da je podeljevanje priznanj silno
zapletena in nehvaležna naloga. Naj njim
ostane letos samo en skromni HVALA.
Katjuša Žigon
Občinski list
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Zborovski večer v Renčah za počastitev treh pomembnih dogodkov

TUDI O POMEMBNIH DOSEŽKIH
V petek, 26. aprila 2008, smo
se v Kulturni dvorani v Renčah
zbrali na zborovskem večeru v
počastitev treh pomembnih dogodkov: 27. aprila - državnega
praznika v spomin na dan upora proti okupatorjem, 1.maja
– praznika dela ter letos prvič,
26. aprila – prvega občinskega
praznika naše občine Renče
–Vogrsko.

je recitirala Anja Weitzer ob spremljavi
kitare (Fedor Bernard) in partizansko pesem Počiva jezero v tihoti v izvedbi Fedorja Bernarda.

Večer je s pesmijo otvoril Moški pevski
zbor Lijak 1883 Vogrsko, ki letos praznuje
že 125-letnico delovanja. Tako vztrajnih
pevskih skupin na Slovenskem ni veliko in vogrinska je, glede na leta, druga
v Sloveniji. Pevci so nam pod vodstvom
Mojce Sirk predstavili še štiri pesmi.
V pozdravnem nagovoru župana Aleša
Bucika smo lahko slišali optimistične in
vzpodbudne napovedi za našo mlado
občino, zahvalo vsem, ki so pomagali pri
ustanovitvi občine, in povabilo k sodelovanju pri oblikovanju skupne prihodnosti.

Fedor Bernard in Mojca Rusjan sta za
uvod v drugi del večera zapela pesem
Amigos para siempre (Prijatelja za vedno). Zatem je nastopil Moški pevski
zbor Provox. Zbor, ki ga v Renčah dobro
poznamo in mu vedno radi prisluhnemo,
je pod vodstvom Ivana Mignozzija zapel pet pesmi.

V nadaljevanju programa smo z nostalgijo poslušali pesem Karla Destovnika –
Kajuha, Bosa pojdiva, dekle, obsorej, ki jo
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Slavnostni govornik, Radivoj Pahor, je
del svojega razmišljanja in vedenja o dogajanjih včeraj, o sodobnih tokovih današnjega dne ter slutnje o naši prihodnosti
podelil z nami in nam tako predstavil pomen praznovanja, ohranjanja spomina
ter medsebojnega spoštovanja.

Prireditev je povezovala Anja Weitzer,
program pa pripravila Branka Pregelj
Arčon.
Seveda na takem večeru ne gre brez zahval vsem sodelujočim ob tem pa nas je
predsednica Krajevne skupnosti Renče,
Alenka Gregorič, spomnila še na pomembne dosežke, ki so jih naši krajani

v zadnjem času dosegli na različnih področjih.
Za zaključek smo vsi prisotni z zanosom
zapeli našo himno Vstala Primorska ter se
ob dobrotah, ki so nam jo pripravili renški možje in žene pod pokroviteljstvom
Krajevne skupnosti Renče in Občine
Renče–Vogrsko, dobre volje zadržali še
dolgo v noč.
BA

iz občine

PRIDOBILI
SO NOV
POKLIC

Preventivna akcija Avtošole Marus za najmlajše

SPOZNAVANJE
PROMETA

V lanskem letu je bilo v našem občinskem listu objavljeno obvestilo: ,, PRIDOBITE SI NOV POKLIC ,,. Prijavilo se
je osem kandidatov, ki so v mesecu aprilu uspešno zaključili izobraževanje v avtošoli Marus, ter si pridobili nov poklic ter
naziv ,, UČITELJ VOŽNJE ,,.
Slika je s svečane podelitve, ki se je odvijala v gostišču Kogoj v Biljah.

PREVENTIVA
V PROMETU
Z namenom ozaveščanja voznikov v
prometu sta v občini še dva nova merilca hitrosti. Eden je nameščen ob cestišču
pred občinsko stavbo, drugi pa ob cesti
Šempeter-Volčja Draga pri družbi Steklo
Nemec.

V Osnovni šoli Renče oz. na kotalkališču
je avtošola MARUS organizirala (pod pokroviteljstvom občine RENČE-VOGRSKO)
preventivno akcijo spoznavanja prometnih znakov in vožnjo po poligonu
z baterijskimi štirikolesniki. Akcija je bila
namenjena prvemu, drugemu, tretjemu
razredu in večji skupini otrok iz vrtca.
Otroci so uživali v spoznavanju teorije in
prakse. Akcija je dosegla svoj namen, saj
so si otroci po končani predstavitvi zapomnili vse tisto, kar smo od njih pričakovali. Preventivno akcijo smo predstavili
tudi drugim osnovnim šolam ter policiji.
Posebno nas je pohvalila policijska uprava v Novi Gorici, ki nam je tudi priporočila, naj s tem programom nastopimo tudi
v drugih osnovnih šolah.
Kritičen moram biti do sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki k
temu projektu ni pristopil. Še več – na-

pisali so, da se je na severno primorskem
koncu prometna varnost v lanskem letu
izboljšala, zato nismo upravičeni do
sredstev z ministrstva, in so nas samo
moralno podprli. Ta in podobne akcije
bodo sigurno izboljšale prometno varnost na daljši rok. Mi moramo spremeniti
zavest pri otrocih, saj kazni sigurno ne
bodo imele takšnega učinka, kot nekateri mislijo. Razen to, da nas bodo krepko
udarile po žepu. Človeška življenja so pa
mnogo bolj pomembna kot kazni.
V času akcije umirimo promet, ki je potekala po Slovenji, smo v naši občini kupili
in montirali dve preventivni tabli za merjenje hitrosti. Ugotovili smo, da psihološko vplivajo na voznike, ki podzavestno
zmanjšujejo hitrost. Pri Žigonih je ta preventivna tabla montirana že več časa in
ugotavljamo, da se je hitrost v povprečju
zmanjšala.
Tekst: Radovan Rusjan,
Foto: Bogo Rusjan
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po Evropi

»POTOVANJE PO EVROPI« INTERAKTIVNA DELAVNICA ZA
NAJMLAJŠE

Evropska unija je 9. maja praznovala
dan Evrope, začetek svojega nastajanja
in praznik pripadnosti Evropi in njenim
vrednotam. Evropska unija praznik vsako leto obeleži s številnimi prireditvami
tako na sedežu svojih institucij kot tudi
v posameznih državah članicah. Številne
prireditve so se v okviru tedna Evrope, ki
je potekal med 5. in 9. majem, zvrstile
tudi na Goriškem : EU fešta 8. maja in pa
Evropska vas 9. maja, namenjene pa so
bile različnim starostnim skupinam.

turne dediščine in sprejemanju naših študiju, delu ali pa celo pri gradnji boljkulturnih tradicij.
še skupne evropske prihodnosti. Poleg
tega želimo otrokom na neformalen, izNa info točki Europe Direct Nova Gori- kustven in njim privlačen ter primeren
ca smo mnenja, da je le obveščen dr- način ponuditi možnost osebnega nažavljan lahko aktiven državljan Evrop- predovanja in pridobivanja izkušenj na
ske unije. Evropski državljani bi mo- področju sprejemanja drugačnosti in kulrali poznati vse možnosti, ki jih imajo turne raznolikosti znotraj Evropske unije.
(imamo) v okviru evropske skupnosti. Cilj delavnice je spodbuditi medkulturno
razumevanje, toleranco, solidarnost, spoZa najmlajšo generacijo »državljanov znavanje drugih narodov in držav ter zaEvrope« smo tako pripravili kontak- vedanje lastne kulturne identitete.

Info točka Europe Direct Nova Gorica, ki
deluje v okviru Regijske razvojne agencije severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
je v sodelovanju z različnimi lokalnimi
akterji poskrbela za pestro dogajanje ob
praznovanju dneva Evrope.
Prav tako letos praznujemo Evropsko
leto medkulturnega dialoga. Kulturna
različnost Evrope je vse večja. Širitev
Evropske unije in globalizacija so ob
številnih jezikih, religijah, etničnih skupinah in kulturah na celini še povečale
večkulturnost številnih držav. V okviru
evropskega leta medkulturnega dialoga
2008 se ugotavlja, da je velika kulturna
različnost Evrope enkratna prednost.
Vse evropske državljane bo spodbujala k
spoznavanju prednosti naše bogate kul-

tno gledališko predstavo - ustvarjalno
delavnico z naslovom »Potovanje po
Evropi«, v okviru katere so otroci skozi
igro bolj podrobno spoznali nekatere
države EU.
Otroke želimo s pomočjo delavnic
spodbuditi k razmišljanju o skupni
evropski kulturi. Otroci prek igre spoznavajo značilnosti in vrednote Evrope in posameznih evropskih držav ter
na ta način pridobivajo znanja, ki jim
bodo morda pomagala pri potovanjih,

Kontaktna gledališka predstava - delavnica »Popotovanje po Evropi« je v ponedeljek, 12. maja popeljala predšolske otroke Vrtca Bukovice in Vrtca Renče z magičnimi vozovnicami na pot spoznavanja
izbranih evropskih držav (Francija, Italija,
Slovenija). Otroci so države spoznavali s
pesmijo, plesom, pokrivali, zgodbami, kulinariko. Vsak kontakt med nastopajočimi
in otroci pa je potekal z različnimi igrami
sodelovanja.
Jasmina Nikić, vodja info točke Europe direct
Nova Gorica

Kontakt:
Info točka Europe Direct Nova Gorica
Erjavčeva 4, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 30 22 006 / 05 330 66 82
GSM: 040 805 370
Fax: 05 33 30 325
jasmina.nikic@rra-sp.si
www.rra-sp.si

8

Občinski list

Občina Renče - Vogrsko

iz krajevnih skupnosti
Možki pevski zbor Lijak 1883 praznuje

MED NAJSTAREJŠIMI V
DRŽAVI

LJUBITELJI
GLASBE
POZOR!
Pihalni orkester Vogrsko vabi vse otroke, ki jih zanima igranje instrumentov
v pihalnem orkestru, da se vpišejo v
godbeniško šolo, ki deluje pod okriljem
Pihalnega orkestra Vogrsko. Vpisovali
bomo otroke letnik 1996- 2000 in sicer
na: pihala (flavta, klarinet saksofon), trobila (trobento, rog, pozavno, tenorsko,
baritonso in basovsko tubo) ter tolkala
(mali boben, baterija).
Nove člane bomo vpisovali do konca
junija 2008. Ker je število novih članov
omejeno, prosimo, da se čim prej prijavite.

Prijave zbirata:

Na Vogrskem letos zopet praznujejo. Tokrat že častitljivih 125
let šteje Moški pevski zbor Lijak 1883. Svojo bogato kulturno
pot so proslavili 18. maja, ko se je pesem razlegala iz dvorca
Vogrsko.
MoPZ Lijak 1883 je drugi najstarejši
pevski zbor v Sloveniji. Za svojimi »starejšimi kolegi« iz Kamnika zaostajajo le leto
dni. Zbor že vsa leta ohranja izvorno ime
Lijak, po imenu potoka, okrog katerega
se je razvijalo življenje in ja nastajala naša
vas. Zvesti tradiciji pevskega izročila pevci nastopajo doma in v zamejstvu. Že od
leta 1934 so pobrateni s pevskim zborom iz Opatjega sela. Njihovo delovanje
pa zaznamuje še en izreden dosežek. So
namreč eden izmed devetih zborov, ki
so se udeležili prav vseh revij Primorska
poje. Bilo jih je 39. Prav tolikokrat je na
omenjenih revijah prepeval Jožko Gregorič, ki je z 44 letnim prepevanjem v
zboru in 30-letnim predsednikovanjem
le temu prejel častno jubilejno plaketo
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Ob 125. obletnici je JSKD aktivnim
članom podelili tudi bronaste, srebrne
in zlate Gallusove značke, ki so priznanja
za številna leta zvestobe zboru. Zadnja
leta je med pevci zavil nov veter z žensko zborovodsko roko. Leta 2003 je zbor
namreč prevzela Mojca Sirk in vnesla
nove prijeme, kar je le še dvignilo kvaliteto zbora.

Vogrinski pevci so znani tudi po ohranjanju izročila svojih dedov, saj v stare
»gvante« oblečeni sodelujejo na raznih
starodobnih prireditvah, med drugim na
martinovanju in pustovanju, tako odete
pa jih poznajo tudi izven meja naše vasi.
Ob takšnih in drugačnih priložnostih
najraje zapojejo, zdaj že kar himno Vogrskega, Slovanijo. To je pesem, ki se je vsa
leta na Vogrskem ohranjala le po izročilu
in šele leta 2002 dočakala zapis s strani
mladega skladatelja Danijela Breclja.
Za visok jubilej vsem sedanjim pevcem
in bivšim članom pevskega zbora čestitamo in upamo, da nam bodo še dolgo
prepevali!
Nataša Podgornik

Dirigent Tomaž Škamperle
na tel. št.: 041 382 453
Predsednik Miloš Gregorič
na tel. št.: 040 363 387

PREDSTAVLJANJE INSTRUMENTOV
V petek, 22. aprila, smo člani mladinskega pihalnega orkestra Vogrsko predstavljali instrumente na OŠ Bukovica in
Renče. Igrali smo učencem od prvega
do četrtega razreda in otrokom iz vrtca.
Najprej smo predstavili vsak instrument
posebej, nato pa smo skupno zaigrali nekaj skladbic.
Bilo nam je lepo in upamo, da smo navdušili še katerega, da se bo pridružil našemu orkestru.
Ana Bric
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VOGRSKO VABI….

Vogrini na 28. državnem tekmovanju pihalnih orkestrov

OSVOJILI
BRONASTO
PLAKETO
Runk fest 07

Preden se boste, dragi bralci, odpravili na
zaslužen dopust in v času, ko boste šolarji zaključevali šolsko leto, se pripeljite na
Vogrsko. 20., 21. in 22. junija ponovno
pripravljamo tradicionalni vaški praznik,
na katerem tokrat ne bo manjkalo glasbe in se bo prav gotovo nekaj našlo tudi
za vas!
PETEK 20. junij
Večer bodo krojili pevci. Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko, pod
zborovodkinjo Mojco Sirk, bo v okviru letošnje 125-letnice pripravil pester
program. Sodelovali bodo tudi gostujoči pevski zbori, večer pa bo zaključila
dramska skupina iz Bovca. Prireditev bo
potekala pod velikim šotorom na igrišču
za osnovno šolo na Vogrskem.
SOBOTA 21.jumij
Obeta se nam izredno pestra sobota, ki je
v veliki večini v organizaciji mladih iz Vogrskega. Že tretje leto bo zaživel RUNK
FEST, katerega organizatorji so letos dobili priložnost, da se še posebej izkažejo.
Zaupana jim je bila priprava sobotnega
večera, ki na Vogrsko pripelje največ ljudi. Že v dopoldanskih urah se bo v parku
in na igrišču za osnovno šolo na veliko
dogajalo. Mladi pripravljajo ustvarjalne
delavnice za otroke in mladino.
Dejavni pa bodo tudi člani društva
Škulja, ki pripravljajo škuljado - odprto prvenstvo Slovenije, na katerem bo
nastopilo prek 30 ekip iz cele Slovenije.
Člani društva Škulja, ki delujejo drugo
leto, bodo na domači škuljadi, ki je že 8
prvenstvo letos, nastopili s 6 ekipami, saj
je njihovo članstvo naraslo že na 70 ljudi.
Na dan dogajanja bo do 10 ure možnost
prijave ekip. Prijavnina znaša 5 evrov na
osebo, vključuje pa tudi kosilo. Tudi sicer
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obiskovalci ne boste lačni, saj bodo po isti
ceni, 5 evrov, nudili kosilo tudi ne-igralcem. V sklopu delavnic pripravljajo člani
društva Škulja tudi delavnico škuljade za
otroke. Le ti se bodo lahko naučili te stare igre pod budnim očesom že izurjenih
škuljačev. Za rekvizite vam ni potrebno
poskrbeti, saj bodo škulje na brezplačno
izposojo. Škuljada bo potekala od 10. ure
zjutraj, konec pa pričakujejo med 18. in
20. uro.
V zgodnjih popoldanskih urah se bo pričelo novo dogajanje na igrišču v Bukovici, kjer bo potekal turnir v malem nogometu. Organizatorji – mladi z Vogrskega
bodo ekipe povabili iz okoliških vasi, podelitev pokalov najboljšim pa bo potekala na osrednjem dogajanju za osnovno
šolo na Vogrskem, v večernih urah. Takrat
se bo začel tudi glasbeni del Runk festa,
na katerem bodo nastopili Zmelkoow,
X-press iz Italije, Instinct iz Branika ter
Sunwise iz Renč. Večer pa bo dopolnil
še DJ Riki.
NEDELJA 22.junij
Že v dopoldanskih urah Kulturno turistično društvo Vogrsko organizira
pohod po Vogrskem. Popoldan pa bo
godbeniško obarvan. Tokrat gostujemo mladinski orkester iz Izole in njihov
matični orkester. Gostje se bodo, tako
kot domači Pihalni orkester Vogrsko
in mladinski orkester godbeniške šole z
Vogrskega, predstavili s krajšimi koncerti. Med tem pa bodo v šolski telovadnici
kmečke žene z Vogrskega razstavljale in
prodajale sladke dobrote. Zvečer pa na
ples z skupino: Ne me jugat!

V soboto 17. maja smo se člani
Pihalnega orkestra Vogrsko
udeležili državnega tekmovanja pihalnih orkestrov v 3.
težavnostni stopnji. Tekmovanje že vrsto let pripravlja
Zveza slovenskih godb. Med
konkurenco, ki je nastopila na
sobotni tekmovalni dan, smo
dosegli 78 točk, kar je zadostovalo za bronasto plaketo.
Orkestri smo imeli dve predpisani tekmovalni skladbi, eno tekmovalno skladbo
pa smo si izbrali sami. Posebna žirija je
morala potrditi, da je težavnost skladbe
primerna za tekmovanje. Žirija je pri vseh
treh skladbah ocenjevala zvok, intonanco, ritmičnost, skupno igro orkestra, harmoničnost ter končni vtis skladbe. Ocene,
ki smo jih prejeli so se gibale me 7.5 in 9
od 10 možnih. Povprečni seštevek je tako
prinesel 78 točk in prejeli smo bronasto
plaketo. V ocenah žirije so zapisali predvsem kritiko na intonanco, kar pa lahko
pripišemo tudi slabšim instrumentom na
katere naš orkester igra. Najbolj pa nas je
zmotila ocena ocenjevalca, ki je zapisal,
da smo mlad orkester in nas dobri uspehi
še čakajo. Sami smo namreč zelo ponosni
na našo 75-letno tradicijo.
Vogrini smo bil z nastopom zadovoljni,
saj smo na odru pokazali večmesečni
trud. Ocene žirije pa so dobro objektivno
mnenje o našem delu, zato sedaj še bolje
vemo, kaj moramo popraviti in na čem
naj še več delamo. Čez dve leti pa v ponovni boj za dobro uvrstitev.
Nataša Podgornik

Vstopnine ni, zato pridite Vsi!
Nataša Podgornik

PO Vogrsko
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iz krajevnih skupnosti
Razstava likovnih amaterjev iz Renč

»SLIKE SPREGOVORIJO«

ustvarjali naprej in nam tudi tako ta svet
pričarali lepši in boljši.
Naši umetniki bodo ustvarjali naprej.
Skupina, ki deluje pod okriljem KS Renče in jo vodi ga. Hema Jakin, ima pred
sabo nov cilj.
V mesecu juniju načrtujejo ex tempore na temo Moj domači kraj RENČE in
njegova okolica. Slike bodo razstavljene
v času praznovanja krajevnega praznika.
Se že veselimo.

slikarke in slikar. Pripadamo vsem
trem generacijam, imamo različne
izkušnje, pristope, motive. Naša že(dr. A. Trstenjak) lja je bila in je, da bi tudi v vseh vas
Umetnost je izraz človekove naravne spodbudili občutke s katerimi smo
potrebe po duhovnem izražanju in obli- prežeti, ko ustvarjamo.
kovanju sveta. Umetniki v svojih umetninah ustvarjajo dejansko nove podobe Ko hladno resnico spreminjamo v
sveta, kakršnih v naravi sami ne vidimo toplino lepote.
in ne slišimo.
Umetnost ustvarja nad naravo novo na- Odprite vaše oči in vaša srca!
ravo, ob realni podobi umetniško podo- Naj nas umetnost poveže!
bo.
(slikarka Zmaga Prošt)
Svet vsi dojemamo in izražamo kot celoto, enovitost, povezanost in umetnost je
Čudovit in dragocen dogodek, na katetakšno celostno dojemanje stvarnosti.
Kar je hladna resnica, dobi toplino rega smo v našem kraju upravičeno ponosni.
lepote.
Večer nas je združil v ubrani pesmi KlavSlikarstvo je umetniška dejavnost, pri dija, Franka, Grozdana in Matjaža, zvoku
kateri na določeno podlago nanašamo citer v rokah Cvetke in Fanči in
barve. Je ena temeljnih strok likovne lepoti izpod čopičev naših umetnic:
umetnosti in pozna različne tehnike ( Amelije Tribušon,
Heme Jakin,
akvarel, olje, kolaž, mozaik..)
Vsakdo se lahko odloči, kaj bo s sliko spo- Irene Komar,
Janje Špacapan,
ročil, kako bo to storil.
Kako bo hladna resnica dobila topli- Marice Kobal,
Marinke Grohar Gatnik,
no lepote.
Mateje Vrtovec,
V petek, 28.aprila smo v prostorih Nadje M. Širok,
KS Renče otvorili razstavo likovnih Verene Novak,
amaterjev iz Renč. Prvič smo se vam Zmage Prošt,
predstavili pod podobe podpisane Ines Stubelj
in umetnika Denija Preglja, dijaka 1.l.
likovne gimnazije Nova Gorica.

Umetnost velja za vrhunec
človekove ustvarjalnosti

Ponovno vabimo vse, ki imate ta dar,
k sodelovanju.
Pokličite Hemo na tel. št. : 041 508 116
Alenka Gregorič

Razstavo, ki je odpirala vrata štirinajst
dni, si je ogledalo veliko ljudi. Mnogi so
svoje občutke in misli zabeležili v knjigo
vtisov. Prijetno presenečeni, počaščeni in navdušeni nad tolikim talentom v
domačem kraju iskreno čestitajo vsaki
avtorici in avtorju posebej, želijo si, da bi
Občinski list
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Predavanje mag. Vesne Ličer Razstava v Krajevni skupnosti Bukovica-Volčja Draga
o svilogojstvu in murvah na
goriškem

LES JE LEP

ZELO STARA
PANOGA
Praznovali smo prvi občinski praznik.
Upokojenci iz Bukovice in Volčje Drage
se ne damo. Nemirni duh v nas vedno tli:
ali izleti, ali razstave.
Tako smo se odločili, da ob tednu občinskega praznovanja povabimo v goste
rezbarje iz društva MOST iz Ajdovščine.
Lepi prostori, lepa osvetlitev, to je dajalo
poseben čar lesu.
Rezbarski krožek deluje dve leti. Razmeroma mlad krožek, malo manj mladi člani. V njih so se nabrala osebna doživetja
in izkušnje. Začutili so, da lahko občutja

izrazijo še na povsem drug način; to je
z dletom.
Ogromno različnih motivov se jim ponuja, da včasih omahujejo med tihožitji,
krajino, raznimi detajli. Res ni bojazni, saj
so še vsi še vedno zelo vedoželjni.
Res si mlada skupina, ki se lahko pohvali,
da so pridni in prizadevni, da jih preganja dolžnost, da si pripravijo gradiva za
razne rezbarije.
Tu jim srce zaigra in tu imajo oči kaj videti.
Renata Tischer

V okviru praznovanja 26.aprila,
občinskega praznika naše
občine, je bilo na dvorcu Vogrsko predavanje mag. Vesne
Ličer o svilogojstvu in murvah
na Goriškem. Organizator pre- Razstava v Krajevni skupnosti Bukovica-Volčja Draga
davanja je bil Goriški muzej.
Izvedeli smo, da je svilogojstvo že zelo
stara gospodarska panoga, saj sega v
15.stoletje in je v 18. in 19. stoletju doživelo precej velik razvoj tudi v naših
krajih. Predvsem pa smo se ustavili pri
»novejši« zgodovini, ki sega v spomine
obiskovalcev, ko smo sosedu pomagali
nabirat murvino listje, da je bilo dovolj za
hrano, in je to bila že dragocenost, ki jo
je bilo potrebno včasih tudi krasti. Spomnili smo se murvinih nasadov v Vrtojbi in ena izmed večjih murv, ki izhaja iz
teh časov, je tudi na Vogrskem. Spomin
seže tudi v dni, ko so družine zapuščale
svoje običajno bivanje in ko ni bil dovolj
samo skedenj, ampak tudi » kamra » in
»podest« sta bila potrebna za gojenje
sviloprejk in to kar nekaj mesecev v letu.
Iskrico spoznavanja o svilogojstvu smo
začinili s prijetnim druženjem in klepetom ob koncu predavanja, kjer je večina
obiskovalcev odprla svoje predalčke v
glavi in segla po spominu daleč nazaj v
otroštvo.
Bilo je poučno, predvsem pa prijetno v
lepem ambientu dvorca Vogrsko.
Katjuša Žigon
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VERIŽICA ZDRUŽUJE

Ročna dela

Prijazni gospod župan in njegovi sodelavci so nam odstopili prostore, primerne za razstavo.
Razstavljavke smo priredile kratek kulturni program, ogledali smo si razstavo in
se poveselili ob kozarčku in prigrizku.
S kvačkanjem smo bogatile svojo dobro
voljo in znanje te bile zadovoljne, da
smo vsakokrat, ko smo se srečale, pokazale nekaj novega. To je delček tistega,
kar nas je bogatilo in pritegnilo, da smo
sodelovale pri vsaki uri kvačkanja. Ko vidiš, da uspevaš, greš še z večjim veseljem
naprej. Zato smo skupaj, da se učimo, da
delamo, da podiramo in na novo naredimo vrstico za vrstico.

Vemo, da je ob upokojitvi
potrebna še vedno aktivnost
duha. Treba je res samo malo
poguma in pa iskrena želja, da
bi nekaj naredili za svojo dušo VABILO
in si polepšali ure, ko ne vemo
Povabilo vsem tistim, ki še niso obiskokam in kako.
vale krožka kvačkanja in si to želijo, zdruKar slišiš, pozabiš, kar vidiš, si zapomniš.
Če nekje aktivno sodeluješ, tisto tudi
znaš.
Društvo upokojencev Bukovica – Volčja
Draga je v goste povabila članice društva MOST iz Ajdovščine – članice krožka
kvačkanja, da bi nam v Bukovici predstavile svoja dela.

žite se, ne recite, da nimate časa. Časa
je kolikor hočemo, le najti ga je treba. V
Bukovici vas pričakujemo!
Renata Tischer Predsednica Društva upokojencev Bukovica – Volčja Draga

šola
Fotografska razstava v avli kulturnega doma v Bukovici

NAŠA OBČINA SKOZI
OČI MLADIH

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
24. aprila smo bili na otvoritvi
fotografske razstave v avli Kulturnega doma v Bukovici, ki so
jo pripravili učenci Osnovne
šole Lucijana Bratkoviča
Bratuša iz Renč in sicer:

Vse skupaj se je začelo nekega septembrskega jutra. Kot na
začetku vsakega šolskega leta smo tudi letos prejeli knjižico s
seznamom obšolskih dejavnosti. Novost je bil krožek Digitalna
fotografija.
H krožku smo se prijavili štirje učenci
osmega razreda. Zala Furlan, Maja Hladnik, Andrej Lozar in Kristijan Zorn.
Mentorici krožka Slavojka Furlan in Jožica Jereb sta nam predstavili celoletni
program. Ker smo se s programom vsi
strinjali, smo že naslednjo sredo odšli na
teren. Naš cilj je bil oblikovanje koledarja
za leto 2008, na temo »Občina RenčeVogrsko«. Decembra smo cilj dosegli, izbrali fotografije (pri izboru fotografij nam
je pomagal tudi FOTOGRAF Leo Caharija) in danes koledar visi v marsikateri hiši
naše občine.
Naša naslednja naloga je bila priprava
razstave ob občinskem prazniku. Tudi te
naloge smo se z veseljem lotili. V manj
kot treh tednih dela na terenu smo v rokah imeli več kot 500 fotografij. Ker pa
je to veliko preveč za eno razstavo, smo
med vsemi izbrali osemdeset tistih, ki naj
bi dobro predstavile našo občino: foto-

grafije narave, opravil, gospodarstva ...
Našo prvo fotografsko razstavo smo
odprli 24. aprila s prisrčnim kulturnim
programom mlajših učencev naše šole.
Ravnatelj, ki nam je celo šolsko leto pomagal, pa je razstavo slavnostno odprl.

Zala Furlan, Maja Hladnik, Andrej
Lozar in Kristijan Zorn. Mentorici sta
Slavojka Furlan in Jožica Jereb.
V lepo postavljeni, obširni in lično urejeni
fotografiji so nam učenci prikazali čudovite in sugestivne detalje iz naše občine.
Ne bom ocenjevala fotografije, ker za to
nisem usposobljena, toda mislim, da je
dovolj, da povem, da fotografije vzbujajo
občutke, ki podnaslavljajo mir, višino, padec, skrivnost, misel......Vsak lahko najde
svoj motiv in meni je
zelo prijeten »ljubo doma, kdor ga ima«
ali pa tropski sadeži, romantika, starost......
Naj povzamem samo nekaj misli iz knjige vtisov:
Zelo lepo. Nadaljujte in ustvarjajte. Srečni boste vi in mi.
V vaši razstavi se čuti vse, o čemer ste
zapeli: da v srcu nosite smeh in sonce.
Čestitam!
Očitno ste zadeli smisel želja občanov...........

Pripravili smo jo s pomočjo mentoric, OŠ
Renče ter občine Renče-Vogrsko. Ob tej
priliki se zahvaljujemo tudi fotografskemu studiu FOTOPRIJATELJ iz Ljubljane, ki
nam je izdelal fotografije.
Zala Furlan

Kaj naj bi še dodala? Ponosna sem na
mladi svet, ki ustvarja in na ljudi, ki jim
to omogočajo in pomagajo.
Katjuša Žigon
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šola
Bogata šolska knjižnica
osnovne šole Renče

VELIKA IN
RAZGIBANA
Pred tremi leti je šolska
knjižnica dobila nov prostor
– večji je, razgiban, pregledno
urejen, nudi kotičke za listanje po revijah in strokovnih
knjigah, branje in učenje.
računalnik za učence, udoben
kotiček za poslušanje glasbe
s slušalkami in klepet z vrstniki...

Otroci iz vrtca Bukovica na letovanju

UŽITKI NA SNEGU
Letovanja na Medvedjem Brdu
se je udeležilo 11 otrok iz vrtca
Bukovica (skupine Čebelice).
In kaj vse smo doživeli na Medvedjem
Brdu?
Gazili smo po snegu, ki je otrokom segal
čez kolena, in nekaterim je bilo res hudo,
ko so se premočeni vrnili v dom. Ob skodelici toplega čaja je bilo tudi to kmalu
pozabljeno.
Po obilnem in zelo okusnem kosilu smo
se na bližnjem hribu sankali, delali snežake, se metali po snegu, delali angelčke in
si ogledali iglu, ki so ga naredili šolarji.
Učitelji so otroke motivirali čez cel dan,
otroci so bili aktivni in z radovednostjo
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čakali na nove izzive. Vendar...tako kot
vsega, je tudi dneva enkrat konec in zvečer, ko ugasnejo vse luči in se vse umiri,
se tudi mali vragci spremenijo v male
angelčke.
Pohvalila bi predvsem osebje Doma
Medved, učitelje, kuharje, čistilko, vodjo.
Prav vsi so bili do nas zelo prijazni, prilagodjivi, vedno nasmejani in vedno vsem
na voljo.
Otroci pa so pokazali veliko mero samostojnosti, potrpežljivosti, zadovoljstva,
vedoželjnosti, skratka vse, kar smo si
potiho želeli vsi. Torej, cilj letovanja je bil
maksimalno dosežen.
N.K.

Knjižnica je prav gotovo za učence eden
izmed najljubših prostorov na šoli. Odprta je pred pričetkom pouka, med glavnimi odmori ter po pouku do 14.30. Tu
počakajo na avtobus vozači ter učenci
med prostimi urami.
Veseli smo, ko od zunanjih obiskovalcev slišimo, kako lepa je naša knjižnica,
zato se trudimo, da bi taka tudi ostala.
Učenci vedo, da je vse kar imamo tu, njihovo. Želimo si nepoškodovane knjige,
novosti, možnosti uporabe vsega, kar
nam nudi, red v knjižnici … predvsem
pa prijetnega preživljanja časa. Učence,
ki so moteči, opozarjamo, navajamo jih
na samostojno uporabo knjižnice in korektno obnašanje.
Ob petkih s pomočjo učenk knjižničarskega krožka preverimo red na policah,

šola
razpolago tudi računalnik, vendar vedno
najprej poskušamo izkoristiti knjižne vire
in revijalno gradivo.
Učenci lahko uporabijo računalnik tudi
za prosto iskanje in izrabo prostega časa,
računalniške igrice pa niso zaželene.
Že otroci iz vrtca prihajajo na skupinske
obiske, poslušajo pravljice in se pogovarjajo o njih, skupaj z vzgojiteljicami pripravimo dejavnosti ter tako popestrimo te
urice. Otroci po lastnem izboru povejo
nekaj o doma prebranih pravljicah, naučijo se pesmice, likovno ustvarjajo v skupini ter s svojimi risbicami pogosto olepšajo kotiček v knjižnici. Tudi oni osvojijo
»bralno značko« - le da se ta imenuje
»bralni palček«.

popravimo poškodovane knjige, pripravimo nove knjige za izposojo, občutljive
knjige večjega formata tudi zavijemo,
pospravimo in preverimo izvode revij
za čitalnico, uredimo poličko s knjižnimi
novostmi in še kaj.
V zadnjem času se lahko pohvalimo z
vedno večjim številom bralnih značk.
Učenci pripovedujejo o prebranih knjigah in predstavijo prebrane pesniške
zbirke. Na oglasni deski se v tabelah po
oddelkih evidentira predstavljene knjige k zaporednim številkam učencev ter
tako spremljamo, kateri oddelek je trenutno najboljši.
Nekateri učenci, in tudi teh ni malo, poleg petih prebranih knjig v pisni obliki
kratko predstavijo še dodatnih deset
knjig, za kar ob koncu šolskega leta prejmejo še lepo interno bralno priznanje.
Bralno značko zaključimo z obiskom literarnega ustvarjalca. V letošnjem šolskem
letu nas bo razveselil pesnik, pisatelj in
igralec Andrej Rozman Roza.
Kar veliko pomembnih ustvarjalcev nas
je v preteklih letih že obiskalo.
Naj jih po spominu naštejem: Tone Pavček, Ivan Sivec, Primož Suhodolčan,
Vinko Moderndorfer, Janja Vidmar,
Anja Štefan, Tone Partljič, Ciril Zlobec, Dim Zupan.
Prav gotovo je učencem tako srečanje s
pisateljem velika spodbuda k osvajanju
bralne značke, vendar je naš prvi cilj užitek ob branju in privabljanje bralcev.
Zveste bralce, t.j. tiste, ki vztrajajo vseh
osem oz. devet let v zadnjem razredu
osnovne šole, ZPM dodatno nagradi z
dvema knjižnima nagradama in izletom.

Ta dosežek poimenujemo Zlata Bralna
značka.
Izbira leposlovnih naslovov za izposojo
je prosta. Učencem pomagava knjižničarki Katja in Barbara, veliko pa si med
sabo svetujejo tudi sami. Knjižne novosti so sproti predstavljene na razstavnih
poličkah. Tudi mladinske revije nudijo
predstavitve uspešnic in vse to vnetim
bralcem pomaga pri izbiri.
Kljub visokim cenam knjig se trudimo
bralce razveseljevati z novimi naslovi.
Upoštevati je potrebno tudi želje učencev, saj tako povečujemo njihov obisk.
To ni vedno lahko, ker knjige razporejamo tako v oba vrtca, kakor tudi na podružnično šolo.
Za iskanje informacij in gradiva za izdelavo seminarskih nalog je v čitalnici na

V dogovoru z učiteljicami prihajajo oddelki učencev v knjižnico na tematske
obiske. Seznanijo se z vrstami knjižničnega gradiva, raznimi viri, ureditvijo knjižnice, iskanjem naslovov v naši in drugih
knjižnicah. Obiski knjižnice se zgostijo ob
pomembnih dnevih in obletnicah, ob
uvajanjih raznih projektov (Knjižnično
muzejski Mega kviz) ter raznih dnevih
dejavnosti. Pogosto se tu izvajajo redne
ure pouka, saj imajo tu učenci možnost
iskanja tudi po dodatnih virih.
Naj zaključim s trditvijo, da je delo in življenje v knjižnici pestro in zanimivo, da
učenci radi prihajajo, s prijazno besedo
in umirjeno klimo pa dosledno izvajamo knjižnični red, ki je pogoj za uspešno
delo.
Knjižničarka Katja Černe
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mladi

PRVI OBČINSKI MALONOGOMETNI TURNIR

ČISTILNA
AKCIJA V
RENČAH

V soboto, 10. maja, smo se mladi, skupaj
s civilno zaščito ter Društvom ljubiteljev
terenskih vozil Offroad Extreme team,
zbrali ob Vipavi (pri mostu v Renčah) ter
izpeljali čistilno akcijo, saj menimo, da je
skrb za okolje v katerem živimo zelo pomembna. S čistilno akcijo smo želeli ozavestiti prebivalce v občini naj spoštujejo
okolje ter dokazali, da velikokrat lahko
tudi sami poskrbimo za urejenost okolice. Akcije bomo tudi v prihodnosti ponovili še v ostalih krajevnih skupnostih.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko

Društvo Mladi Renče-Vogrsko na delavnici in konferenci v
Novi Gorici

Delujmo lokalno
Predstavniki Društva Mladi
Renče-Vogrsko smo se v petek,
25. aprila, udeležili delavnice
ter konference v sklopu projekta »Delujmo lokalno« v Mladinskem centru v Novi Gorici.

V dopoldanskem času je potekala delavnica, na kateri je sodelovalo 13 različnih
mladinskih društev in organizacij iz treh
občin, in sicer iz Mestne občine Nova
Gorica, občine Ajdovščina ter tudi naše
društvo kot predstavnik občine RenčeVogrsko. Mladinske organizacije oz. društva smo na delavnici predstavili svoje
kratkoročne ter dolgoročne programe
ter dosedanje izpeljane projekte in izpostavili probleme, s katerimi se srečujemo.
Najpogosteje izpostavljen problem je bil
ta, da nekatere organizacije oz. društva
še nimamo zagotovljenih prostorov za
delovanje ter da pogrešamo številčnejšo
kadrovsko strukturo. Vsi smo se strinjali,
da bi morale lokalne skupnosti razumeti,
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da mladinsko delo ni zgolj nekaj kar sodi
samo v prosti čas, ampak da se prek mladinskega dela mlade tudi vzgaja ter se
jim lahko omogoči pridobivanje novih
znanj. Delavnico smo zaključili s predlogom, ki ga naslavljamo na lokalne skupnosti, da se zavežejo, da bodo na eni
izmed naslednjih občinskih sej razpravljali o mladinskih temah. Popoldan se
je dogajanje preselilo v prostore Mestne
občine Nova Gorica, kjer je potekala konferenca.
Delavnica in konferenca sta nam vsekakor koristili, saj smo kot najmlajše društvo med prisotnimi (formalno delujemo
komaj od oktobra 2007) spoznali tudi
ostala mladinska društva oz. organizacije iz okolice ter pridobili nekaj dragocenih nasvetov glede samega delovanja
društev, prijav na javne razpise, navezali
smo tudi nekaj stikov in vzpostavili možnost sodelovanja v prihodnjih skupnih
projektih.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko

Na pobudo Društva Mladi Renče-Vogrsko je občina pred občinskim praznikom
obnovila dotrajano šolsko igrišče v Bukovici ter s tem omogočila varnejše ukvarjanje s športom, tako otrokom iz vrtca in
šole kot tudi ostalim rekreativcem. Prenovljeno igrišče smo otvorili 26. aprila s
prvim občinskim turnirjem v malem nogometu, na katerem je sodelovalo šest
ekip. Končni vrstni red je bil sledeč: prvo
mesto in glavno nagrado-pršut je osvojila ekipa iz Nove Gorice, drugo mesto je
zasedla ekipa z Gradišča, tretje mesto pa
domača ekipa z Vogrskega. Na turnirju
so sodelovale še ekipe Bukovica-Volčja
Draga, Renče ter Renče 2. Obiskovalci
in tekmovalci so se lahko med turnirjem
okrepčali z golažem in pijačo. Vsi skupaj
smo tako preživeli en lep športni in sončen dan. Slike s turnirja si lahko ogledate
na spletni strani društva.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko

šport

TEKMOVANJE V ŽENSKI
ŠPORTNI GIMNASTIKI
ZA DEKLETA OD 1. DO 5.
NIVOJA

Bradlja - nivojsko
Nivojsko - ekipa – (1. nivo) od leve proti desni:
Meta Pregelj, Neža Trampuž, Nejka N. Uranič,
Elis Veggia, Dagmar Jurkič, v ozadju trenerka
Mojca Arčon

72 tekmovalk iz treh klubov se je v soboto, 19. 4 2008, zbralo v telovadnici
OŠ Renče kjer so dekleta pokazala pridobljeno znanje v orodni gimnastiki.
Tekma je pokazala, da nivo ženske športne gimnastike v Sloveniji vztrajno narašča. Kljub pomanjkanju sodnikov in po
mnenju vodje sodniške komisije, ga. Brede Celenšek premilem sojenju, so številni
gledalci uživali v dovršenih in zelo lepih
predstavah deklet. Posamezne nastope
je spremljalo bučno navijanje gledalcev,
ki so nam ob koncu tekmovanja čestitali
za zgledno izpeljano prireditev in nam

Bradlja - nivojsko

nesebično pomagali pri pospravljanju
težkega gimnastičnega orodja. Ob tem
bi si želeli opremljeno gimnastično dvorano in sejno sobo, v kateri bi se pred
tekmami sestajali vaditelji in trenerji.
Boris Pregelj

13. SPUST PO VIPAVI DNE 20. 4. 2008
Tudi v letošnjem letu je zagnanim prostovoljcem, navdušenim športnikom
ter ljubiteljem čistih rek uspelo zgledno
organizirati že 13. spust po reki Vipavi. Tokrat so imeli prireditelji tudi srečo,
aprilsko vreme se je na ta dan umaknilo
in naredilo prostor čudoviti prireditvi, ki

je združevala ljubitelje veslanja in čistih
voda iz cele Slovenije ter iz sosednje Italije. Prireditev je tudi letos otvoril Grozdan
Čotar s tradicionalnim skokom v kajaku z
mosta v Renčah. Sledila je dokaj hitra vožnja 103 kajakašev in kanujistov po reki
do Orehovelj, kjer je bila prva okrepče-

valna postaja z malico. V Gabrjih ob Soči,
kjer se je prireditev zaključila, so udeleženci prejeli kosilo, sledilo je prijetno
druženje, ki se je zavleklo do večera..
Boris Pregelj
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POHOD NA TRSTELJ DNE 27. 4. 2008

Številni udeleženci letošnjega tradicionalnega pohoda na Trstelj so lahko uživali v lepem spomladanskem vremenu
in družabnih igrah na prizorišču ob Stjenkovi koči, ki so jih pripravili člani Športnega društva Partizan Renče. Vlečenje vrvi,
skoki v vrečah in podajanje balončkov
napolnjenih z vodo so postale že stalnica
športnega dela prireditve na Trstelju. Pohvalno je, da se takih prireditev udeležujejo mladi, ki ob tem pokažejo veliko tekmovalne vneme in športnega duha. Kot
vsako leto je program popestrila glasba
v živo ob kateri so lahko udeleženci pohoda tudi zaplesali.
Boris Pregelj
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Mladi kotalkarji so že čvrsto zakorakali v novo tekmovalno sezono

NOVI USPEHI

26. april je bil za Kotalkarski klub Renče
pomemben dan. Naša občina Renče
Vogrsko je praznovala svoj prvi občinski praznik. Med dobitniki najvišjih občinskih priznanj je bil tudi KK Renče. Za
večletne izjemne uspehe in vrhunske
dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti je dobil plaketo občine
Renče Vogrsko.
27. aprila, ko smo mi uživali na Trstelju,
je naš mladi športni par - Ana Turel in
Jan Kerševan - med najboljšimi športnimi pari v Evropi tekmoval v Bologni.
Ana in Jan sta si s čudovito izpeljanim
programom v hudi konkurenci starejših
tekmovalcev priplesala tretje mesto.

V spomladanskem delu sezone
so renški kotalkarji začeli z več
mednarodnimi tekmovanji.

15. marca so se pomerili v obveznih likih.
V času velikonočnih praznikov (22. in 23.
marca) je domači klub gostil del italijanske reprezentance na tekmovanju Šport
in turizem, z italijansko športno zvezo
UISP. Tekmovalci so se pomerili v obveznih likih in prostem programu. Gosti, ki
so Slovenijo obiskali prvič, so bili navdušeni. Prav tako tekmovalci, ki so sklepali
nova poznanstva in prijateljstva.
Najmlajše kotalkarje je renški klub gostil
5. aprila na Pokalu Račk.
Na omenjenih tekmovanjih so domačini
dosegli lepe uspehe. Izkupiček je bil 12
zlatih, 8 srebrnih in 9 bronastih medalj.

Lucija Mlinarič in Sara Pregelj sta se
na posebno povabilo španske kotalkarske zveze udeležili tekmovanja za pokal
Noain v Španiji. Španska kotalkarska zveza vsako leto povabi peščico najboljših
kotalkarjev na svetu, med njimi sta bili
letos Sara in Lucija, ki tekmujejo v različnih tehnikah kotalkanja, zato je to za tekmovalki in za klub velika čast. Naši predstavnici sta se odlično odrezali (s 6. oz. 8.
mestom) in potrdili, da so bile priprave
v zimskem času ustrezne ter da se njuna
forma pravilno stopnjuje.
16. tradicionalni mednarodni Pokal Renč
se je odvijal na renškem kotalkališču v soboto in nedeljo 19.
in 20. aprila 2008.
100 tekmovalcev iz
Slovenije in Italije
se je v soboto pomerilo v kratkih programih in športnih
parih, v nedeljo pa v
dolgih programih.
Renčani so osvojili
16 odličij, od tega 9
zlatih, 4 srebrna in 3
bronasta.

Konec meseca maja nas bosta predstavnici slovenske reprezentance zastopali
na pokalu Nemčije.
MR

Konec tedna, 4. in 5. aprila, se je v Avstriji
odvijal 1.Rally - Lico Lavanttal Rally 2008,
ki šteje za državno prvenstvo Republike
Slovenije, katerega sta se udeležila tudi
člana našega kluba AMK ABC Sport, Petra Volk in Tadej Miklavčič z novim Renault Cliom RS.
Kljub temu, da še nista povsem navajena na nov dirkalnik, sta se v petek gibala
med 2. in 3. mestom.
Na 2. hitrostni preizkušnji sta imela nekaj
smole, ko sta dohitela štiri sotekmovalce,
ki se jima niso hoteli umakniti, da bi lahko normalno nadaljevala dirko.
Tako sta izgubila nekaj dragocenih sekund.
Naslednji dve etapi pa sta prav tako odpeljala odlično.
Drugi dan pa pristala na 4. mestu, saj je
bila dirka že dopoldan prekinjena zaradi
smrti enega od avstrijskih dirkačev.
Avtor: Petra Volk
Občinski list
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predstavitev

TRADICIONALNO ZAVEZANI DOMU

strani Regijske razvojne agencije. Mizar
trenutno dela z 2 mio evrov letno na treh
trgih: v Italiji, bivših državah Jugoslavije,
ki so bile najmočnejši trg že v preteklosti
podjetja, ter v Sloveniji. Njihovi namen
pa je tudi širitev na vzhod, predvsem na
trge Rusije, ter poglobitev sodelovanja
na že obstoječih trgih.

Mizar iz Volčje Drage je že
od leta 1950 zavezan lesu.
Tudi med poplavo modernih
materialov, ki so zamenjali
lesene izdelke, so pri Mizarju
ostali zvesti naravi in kakovosti. Ekološka usmeritev trenutnega življenja ljudi namreč
ni le trend, temveč izboljšanje
kakovosti bivanja. Človek se v
zadnjih letih vrača k naravi in
poskuša z njo usklajeno živeti.
Tudi med zidanimi stenami
doma smo lahko blizu naravi.
Tako pravi tudi Mizarjev slogan: LES ŽIVI IN DIHA, DIHAJTE Z NJIM.

dmi, ki so verjeli v uspeh. Začel je s 30
zaposlenimi in v dveh letih so že dosegli
nivo prihodkov kot Mizar v letih pred stečajem, s takratnimi 100 zaposlenimi. Produktivnost, ki jo dosegajo pa omogoča
nadaljnje razvijanje programov ter blagovne znamke. Direktor Furlan priznava,
da je Mizar potreben celovite prenove,
saj so zgradbe dotrajane, vendar čakajo
na morebitnega investitorja. Sami investirajo po malem, predvsem v stroje in
opremo. Med drugim so posodobili lakirno linijo, v načrtu pa imajo izgradnjo
povezovalne hale z modernejšo linijo
strojev. S pripravljenimi novimi projekti
in programi pa upajo na možnost pridobitve subvencioniranega denarja s

Sedanji direktor Mizarja Jurij Furlan je
bil trdno prepričan, da ima lesna industrija svetlo prihodnost, zato je po stečaju leta 2003 kupil obrat in ponovno
zagnal proizvodnjo stavbnega pohištva.
Zavedal se je, da je Mizar dobra blagovna znamka in bi bila velika škoda, če bi
skupaj z znanjem zaposlenih in njihovimi produkti šla v pozabo. Ob ponovnem
začetku proizvodnje leta 2005 je v prvi
vrsti želel nadaljevati tradicijo s prenovljenimi programi ter z najboljšimi lju-
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Jurij Furlan - direktor
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Blagovna znamka Mizar je poznana po
izdelavi oken, polken, vhodnih vrat in
garažnih vrat. Vsi izdelki so iz masivnega
lesa, ki jim ga dobavlja Soško gozdno gospodarstvo iz idrijskih, tolminskih in škofjeloških gozdov. Čeprav se je vizija lesa v
zadnjih 20 letih izredno spreminjala in so
v ospredja prihajali modernejši materiali,
predvsem plastika, so zadnja leta trendi
zopet usmerjeni v les. Če je bilo prej razmerje 60:40 v prid umetnim materialom,
se je v zadnjih letih to razmerje obrnilo v
prid lesa. Furlan pravi, da so njihovi kupci
vedno bolj ekološko osveščeni in se zavedajo prednosti lesenih izdelkov. Les je
namreč toplotno izolativen in zato prepušča manj energije, njihovi izdelki pa so
glede tega tudi certificirani s potrebnimi
predpisi. Kvalitetno izdelana Mizarjeva
okna in vrata pa se lahko postavijo v bok
modernejšim materialom tudi glede
vzdržljivosti. Barve, čeprav vse na vodni

predstavitev
osnovi in brez strupenih izotopov in
sestavin, so izredno vzdržljive. S posebnim zaščitnim premazom, ki ga kot prvo
plast nanesejo na izdelano okno, dosežejo, da izbrana barva na izdelku ostane
nepoškodovana tudi 7 let. In to v vseh
vremenskih pogojih, saj se je Mizar specializiral predvsem na prodajo izdelkov v
mediteranska okolja, kjer je burja, močno
sonce in morski zrak.
Sodelovanje z naravo pomeni direktorju
Mizarja tudi delovati prijazno do okolja.
Vse kar se vgrajuje v okna je naravnega
izvora, zatrjuje. Barve na vodni osnovi ne
vsebujejo sestavin, ki bi povzročale neprijetnosti okolju. Sam sistem lakiranja
pa je zaprt, zato ni kakršnihkoli emisij,
ki bi uhajale v zrak. Ostaja samo voda,
ki izhlapeva. Priznam, da sem tudi sama
ostala presenečena, ko smo se sprehodili
po lakirnici, saj o vonju barve ni bilo niti
sledu, čeprav so delavci ravnokar barvali
okenske okvirje. Tudi celotno ogrevanje
obrata poteka le z naravnimi materiali- lesenimi odrezki. Takšno ogrevanje bi
radi ponudili tudi sosedom v obrtni coni,
kar bi pomenilo le eno peč, ki bi toplotno energijo nudila sosednjim obratom,
hkrati pa bi se zmanjšal izpust emisij v
okolici, saj bi se dim tako vil le iz enega
dimnika. Pri Mizarju pa imajo še eno idejo, ki čaka na investicijskega partnerja.
Radi bi ponudili v svetu že zelo priljublje-

na voljo v roku okrog 60 dni od naročila. Kupci pa lahko izbirajo med obstoječo ponudbo ali sami izrazijo svoje želje,
po katerih vam bodo pri Mizarju izdelali
okna poljubnih oblik in barv. Direktor
Furlan je ponosen, da je Mizarju vsako
leto zaupan vsaj en večji projekt. Tako
so v zadnjem času v Črni gori opremili
že tri novozgrajene hotele z Mizarjevimi
izdelki.

no in razširjeno zeleno energijo. Gre za
proizvajanje elektrike iz kurjave lesenih
odpadkov, ki je popolnoma neškodljiva
za okolje in ljudi ter brez morebitnih sevanj.
Na 4000 kvadratnih metrih pokritih površin je del proizvodnje vezan na zalogo,
s temi izdelki pa pokrivajo že omenjene
trge. Velika večina proizvodnje pa pomeni izdelavo stavbnega pohištva po
naročilu, saj je kar 80% izdelanih oken in
vrat plod naročil. Vsi proizvodi so kupcu

Danes je v Mizarju zaposlenih 33 ljudi. Trudijo se, da v skladu z blagovno
znamko in njenimi uspehi zagotavljajo
tudi ustrezen plačni standard delavcem.
Glavnina trenutno zaposlenih prihaja iz
okoliških krajev in so večinoma delavci
še prejšnjega Mizarja. Zadnje čase pa se
poslužujejo tudi tuje delovne sile, saj v
Sloveniji primanjkuje kadra v lesni industriji. Prav zaradi tega so pred leti začeli
z aktivnim sodelovanjem z lesarsko šolo,
njenim učencem pa nudijo tudi možnost, da pri njih opravijo dvomesečno
obvezno prakso, kar je hkrati odlična izkušnja za morebitno kasnejšo zaposlitev
v lesni industriji.
O ponujenih programih podjetja
Mizar lahko preberete več na
www.mizar.si, kjer lahko tudi izpolnite in pošljete povpraševanje po določenih izdelkih, jih pokličete na
(05) 330 49 60 ali jim pišete na elektronski naslov info@mizar.si
Nataša Podgornik
Foto: Bogo Rusjan
Občinski list
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Nagradna križanka »MARUS«

Gesla iz križanke vpišite v priložen kupon in ga pošljite do 18.6.2008 na
naslov: OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s
pripisom »Nagradna križanka«. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri
nagrajence, ki bodo prejeli nagrade avtošole »MARUS«
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objave
Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »ŽIVEX«
1. Adrijan Krašnja, Volčja Draga 37a, 5293
Volčja Draga
2. Renata Špacapan, Vogrsko 133b, 5293
Volčja Draga
3. Karin Hrobat, Stara gora 18, 5000 Nova
Gorica
4. Maja Vodopivec, Mohorini 40, 5292
Renče
5. Anica Konič, Tureli 49, 5292 Renče
Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v
trgovini ŽIVEX, Volčja Draga 40, 5293
Volčja Draga

Občinski list
URADNO GLASILO
OBČINE RENČE-VOGRSKO

Na deževen torek, 22. aprila, smo imeli
godbeniki Mladinskega pihalnega
orkestra prav poseben koncert. Varovancem VDC v Stari Gori smo želeli
popestriti in polepšati dan.
Z navdušenjem so nas sprejeli. Razveselili so se poskočnih pesmi, navdušeno
ploskali, in nam na svojevrstne načine
pokazali, da so nas veseli.
Za nas je bila to odlična izkušnja, zavedali
smo se, kako lepo je biti mlad in zdrav.
Ko prideš v stik z ljudmi, ki jim ta sreča ni
dana, se zaveš, kaj nam mladost in zdravje v resnici pomenita.
Zahvaljujemo se direktorici Tei Leban
za povabilo in z veseljem vas bomo še
obiskali.
Ana Hvalica

S U D O K O
3

9
4

1

4
2

6

5

5

1
3

9
1

8

5
3

3
7

2
9

1
9

5
4

3
7

7

7
2

1

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.
30. maj 2008

NAVODILO ZA POŠILJANJE
PRISPEVKOV
Članke za objavo v Občinskem glasilu
je potrebno dostaviti na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s
pripisom “ZA OBČINSKO GLASILO”.
• Tekst naj bo pisan v formatu »Microsoft Office Word«
• Fotografije naj bodo v formatu: JPG,
PSD ali 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«

geslo:

ime in priimek:
odreži in pošlji

NASTOP MLADINSKEGA
PIHALNEGA
ORKESTRA
VARSTVENO
DELOVNEM
CENTRU V
STARI GORI

naslov:

telefon:

Objava reklamnih oglasov
V Občinskem listu lahko objavljate
reklamne oglase

Cenik reklamnih sporočil:
2 strani

297 x 210 + 5mm 400 EUR

1 stran

297 x 210 + 5mm 250 EUR

dodatka za porezavo

dodatka za porezavo

1/2 strani

186 x 132 mm

150 EUR

1/4 strani

91 x 132 mm

100 EUR

1/8 strani
91 x 64 mm
(cene so brez DDV)

60 EUR

Pri večkratnih zaporednih objavah
velja popust:
3 zaporedne objave
4 do 7 zaporednih objav
8 do 11 zaporednih objav
12 zaporednih objav		

5%
8%
10%
12%

popusta
popusta
popusta
popusta

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

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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reportaža

MLAJI V OBČINI RENČE - VOGRSKO

Arčoni

a pošilja
Naslov z vkov za
pe
nje pris st:
i li
občinsk .glasilo@
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.si s
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m
o
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Oševljek

Lukežiči

Vogrsko

Volčja Draga-Lemovo

Mohorini

Renški podkraj

Merljaki

ski list

Žigoni

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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