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beseda uredništva in župana

ŽUPANOVA
BESEDA

ŽIVLJENJE OB
REKI

Leno, vijugajoč v svojih
temnih meandrih, se reka
Vipava plazi po dolini
mimo naših krajev in domov. Nekoč reka življenja,
mladosti in veselja, sedaj
nekako otožna in zapuščena, predvsem pa boleče
onesnažena. Nekoč reka,
kjer smo preživljali svojo
mladost, poletja veselja in
zabave, se naučili plavati,
prirejali smo športna tekmovanja.
Sedaj je to ena najbolj onesnaženih rek v Sloveniji, polna odplak, strupov in odvrženih odpadkov. Nekontroliran razvoj
in modernizacija gospodinjstev ter naša ekološka neosveščenost so jo onesnažili do take mere, da je kopanje v njej
že od sedemdesetih let naprej postalo nemogoče in zdravju
škodljivo. K sreči se v zadnjih letih osveščenost le prebuja in
so se stvari začele premikati na bolje. Urejujejo se kanalizacije in čistilne naprave, z vstopom v evropsko skupnost pa je
ta izgradnja dobila pospešek. Rezultat tega je tudi dogovor
občin ob celotnem toku reke Vipave za skupen nastop pri
pridobivanju evropskih sredstev za izgradnjo čistilnih naprav
in kanalizacijskega omrežja. Roki so postavljeni zelo na tesno
in potrebno bo kar zavihati rokave, da bodo te stvari urejene
v naslednjih štirih letih. Seveda pa tudi to ne bo dovolj, če
se v našem odnosu do varovanja okolja ne bo še marsikaj
spremenilo, da ob reki in njenih pritokih ne bo razno raznih
odvrženih “okraskov”. Poglavje zase pa so nasadi in škropljenja ob celotnem toku reke. Pa vendarle nekaj upanja je, da
bomo dočakali streznitev in se bo živžav ter poletne radosti
vrnili na bregove nekoč za kopanje priljubljene reke Vipave.
Minulo poletje nam je prineslo kar nekaj vremenskih nevšečnosti, na katere se bomo morali navaditi. Marsikdo je
doživel nevšečnosti z naraslo vodo in poplavljenimi
hišnimi prostori. Tudi tu se je pokazalo, da je kanalizacija
neustrezno urejena, zanemarjeni pa so bili tudi marsikateri
vodotoki.
No, poletne zgode in nezgode so mimo, začelo se je novo
šolsko leto, olimpijado smo shranili v zgodovino. V tej številki glasila smo se še enkrat spomnili dogodkov in praznovanj
v juliju. Obiskali smo gradbišča na cestnih povezavah, ki v
poletju niso mirovala: obnova ceste Vogrsko – Volčja draga
se bliža zaključku, v polnem zamahu pa je izgradnja renške
obvoznice, ki bo močno spremenila življenjski utrip v kraju,
čeprav se je po drugi strani, močno zarezala v krajino in trajno spremenila njen izgled.
No, kakor koli že, dogajanj je na pretek in upajmo, da jih
bomo, tudi s pomočjo vas, dopisovalcev, čim več zajeli v naslednjih številkah našega lista.
Boris Arčon
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Župan
ik
Aleš Buc

Konec dopustov in tričetrtletje proračunskega leta je bil primeren
čas za obisk in kratek klepet pri županu Alešu Buciku o aktualnih
dogajanjih v naši občini. Že v začetku pogovora sva prišla do skupne ugotovitve, da je letošnje leto prvo pravo proračunsko, investicijsko in vsebinsko polno leto, saj so se lanske aktivnosti vrtele
predvsem okrog delitvene bilance, organizacije dela organov občinskega sveta, formiranju občinske uprave, reševanju prostorskih
problemov in pripravi podlage za normalno delo v naslednjih
letih. V teku je kar nekaj investicijskih del na infrastrukturi, precej
projektov pa je tudi v pripravi. Župan Bucik zato ne skriva zadovoljstva z do sedaj opravljenim:
„ Naj takoj na začetku poudarim, da z občinskim svetom in ostalimi organi delujem v velikem sozvočju in nobenih odločitev ne
sprejemamo s preglasovanjem, največkrat pa soglasno. Podlaga
za to so dobre priprave in temeljita razprava pred odločanjem.
Spomniti se moramo, da smo že na začetku mandata ustanovili
projektno razvojni svet in izpeljali vrsto zborov krajanov in raznih
delavnic in tako dobili dokaj jasne napotke in smernice za določitev prednostnih nalog. Seveda je bil to šele začetek trdega dela.
Sledilo je načrtovanje, pridobivanje soglasij in predvsem zbiranje
denarnih sredstev. Poleg sprejetega proračuna za tekoče leto pa
je potrebno imeti še triletni razvojni načrt kot podlago za začetek
investicijskih dejavnosti. Iz teh razlogov in kako uspešni smo bili
pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev so se začela in se
tudi izvajajo letošnja investicijska dela na infrastrukturnih objektih:
Dokončana so bila začeta dela na cesti Dombrava – Vogrsko.
Zaključuje se rekonstrukcija ceste Vogrsko – V. draga z izgradnjo
kanalizacije in razsvetljave. Vrednost del, ki se bodo končala v oktobru znaša 2,8 milijona evrov.
Začela se je izgradnja renške obvoznice v vrednosti 1,8 milijona
evrov, dela pa naj bi bila končana v aprilu naslednjega leta.

iz občine
V naslednjih dveh letih bomo izvedli rekonstrukcijo in revitalizacijo kulturnega doma v Bukovici in preuredili okolico od vrtca do
spomenika NOB v spominski park slikarja Zorana Mušiča. V kulturnem domu pa bo tudi urejena galerija njegovih umetniških del.
Poleg teh večjih projektov, ki potekajo po prostoru celotne občine, je bilo izvedenih oz. je v izvajanju tudi več manjših, za vsakodnevno življenje enako pomembnih del kot: asfaltiranje ceste
proti Sv. Vodu, urejanje ceste pri pokopališču v Bukovici, popravilo
mostu pri Mohorinih, izgradnja vodnega rezervoarja pri Viniščah
v Renčah, ureditev začasnega krožišča pri Martexu, obnovitvena
dela na podružnični šoli na Vogrskem in ureditev igrišča ob njej,
obnova parketa v telovadnici v Renčah, položitev novega parketa
v kotalkališču v Renčah. In podobnih del je bilo še kar nekaj. Seveda pa ne gre brez težav in problemov. Ti so navzoči pri pridobivanju soglasij in pri načrtovanju sočasnosti izvajanja projektov.
Naj v tem v zvezi omenim projekte, ki se bodo izvajali v naslednjih
letih: izgradnja čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja na območju celotne občine in rekonstrukcija vodovodnega omrežja
hubeljskega vodovoda in menjava salonitnih cevi na še nekaterih
odsekih v občini. Za oba projekta je potrebno zagotoviti sredstva
(tudi evropska), gradbena dovoljenja in razpise za izvajalce, da bi
lahko dela izpeljali sočasno. Težave nastopajo tudi na objektih in
infrastrukturi v državni lasti, kjer sami ne moremo ničesar ukreniti,
tudi če je problem preč, kot je obnova ceste skozi Bukovico z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda, ali pa čisto enostavna
košnja ob taki cesti.
Ker je bilo med občani precej vprašanj in negodovanja glede obnove oz. izgradnje mrliških vežic, naj povem, da bodo lete urejene
najkasneje do dneva mrtvih prihodnje leto v vseh treh krajevnih
skupnostih. V Renčah pa smo na pobudo sveta krajevne skupnosti poiskali novo lokacijo in izdelali nov načrt.
Naj vas seznanim, da je od spomladi letos v izdelavi občinski
prostorski načrt, katerega izdelava bo trajala poldrugo leto. Zajel
bo vsa področja življenjskega okolja v občini, zato bo občanom
predstavljen skozi javne obravnave. Šele po teh obravnavah po
šel usklajen predlog v sprejem na ministrstvo za okolje in prostor,
ki pa moralo predhodno zbrati nič manj kot 24 raznih soglasij.
Za primer naj predstavim en projekt, ki bo del tega prostorskega
načrta, to je program izgradnje športnega parka v Renčah v vrednosti 2,5 milijona evrov in naj bi ga uresničili v naslednjih petih
letih.župan
V ta namen
so bila že odkupljena zemljišča vzhodno od renAleš Bucik
ške šole (hruškov nasad). Tu bodo med ostalimi objekti zgrajeni
novo nogometno igrišče, igrišča za košarko in rokomet, atletska
steza, manjši bazen, steza za rolkarje , razširjena bo telovadnica za
potrebe gimnastike in drugi objekti. „
V županovem izvajanju je bilo čutiti zagnanost in zavzetost za
celovit razvoj občine na celotnem njenem območju, po boljših
povezavah in željo po povezovanju in boljšem poznavanju drug
drugega, izboljševanju življenjskih razmer ter ne nazadnje tudi težnjo po višjih standardih v družbenih dejavnostih. Tako je šolstvu
posvečena posebna pozornost in podpora, pa tudi društvom, klubom in ustalim ustanovam se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo
normalno dejavnost. K boljšemu medsebojnemu poznavanju in
razumevanju prav gotovo pripomorejo tudi druženja, srečanja in
izmenjava izkušenj. Eno takih je bilo konec septembra, ko so se v
Renčah srečali člani društev upokojencev iz vseh treh krajevnih
skupnosti, v naslednjem letu pa je predvideno podobno srečanje
borčevskih organizacij, mladi pa se srečujejo že od začetka svojega delovanja in skupno načrtujejo in sodelujejo pri organizaciji
raznih prireditev.
Boris Arčon

Utrinki iz letošnjega poletja

SREDI JULIJA, 12. IN 13., JE BILO
V RENČAH NADVSE SLOVESNO
IN PRAZNIČNO. GORIŠKE
OPEKARNE SO OBELEŽILE 60 LETNICO SVOJEGA DELOVANJA,
PRAZNOVANJE TEGA
JUBILEJA PA SO POVEZALE S
TRADICIONALNIM PRAZNIKOM
V RENČAH - MOHORJEVIM.

Zbrani na slavnostni prireditvi ob 60 - letnici Goriških opekarn

Podpis pogodbe o izgradnji Renške obvoznice

V centru, od koder nadzirajo celotno proizvodnjo tovarne
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MOST PRI
MOHORINIH
Veseli smo, da se je zgodilo. Dobili bomo nov most, saj je bil
stari že skoraj nevaren.
Žal pa nekateri krajani tega ne zmorejo razumeti in na
svoj način otežujejo delo. Vse tiste, ki imajo boljše predloge vljudno vabimo, da jih predstavijo svetu krajevne skupnosti.
Z veseljem jih bomo sprejeli.

Zmago Posega je vodil kiparsko delavnico za najmlajše

Ta dan so odprli vrata svojih proizvodnih prostorov in pripravili
bogat program: poleg vodenega ogleda proizvodnega procesa, so si obiskovalci lahko ogledali še fotografsko razstavo zgodovine opekarstva, razstavo učencev OŠ Renče na temo glina
in opekarništvo, akademski kipar Zmago Posega je pripravil
delavnico z oblikovanjem gline, predvajali so filme o opekarstvu pred vojno in o opekarstvu danes. Za dobro razpoloženje
so poskrbeli s celodnevno vrhunsko kulinarično ponudbo, tudi
s tradicionalnim »frnažarskim« krompirjem.
Posebno svečan trenutek je bil podpis pogodbe o izgradnji
renške obvoznice med občino Renče-Vogrsko in izvajalcem
CP Nova Gorica. Gradnja se je v juliju tudi dejansko začela
in hitro napreduje, tako da se bomo prihodnjo pomlad, predvidoma v aprilu, lahko že zapeljali po njej.

Obvoznica - tako se je začelo

Obnova mostu pri Mohorinih

Poleg del na obvoznici potekajo tudi dela na izgradnji kabelskega omrežja, ki nam bo v kraj pripeljala pestrejšo TV ponudbo, kakovostnejše internetne storitve in cenejšo telefonijo. To
jesen bodo dela nadaljevali z razpeljavo kablov in priključkov
pri uporabnikih storitev.
Od gradbenih del je potrebno omeniti še obnovo mostu pred
zaselkom Mohorini v Renčah, premaknitev dela cestišča ob
pokopališču v Bukovici in asfaltiranje ceste proti zaselku Zarzinišče. Da se bliža zaključek del na rekonstrukciji ceste Volčja
draga-Vogrsko, pa je že dobro vidno.
Letošnje poletje pa nam na žalost ni prizaneslo z vremenskimi
nevšečnostmi. Nekaj je bilo toče, veliko več pa hudih nalivov, ki
so povzročili vdrtje vode v kar nekaj stanovanjskih objektov in
pri marsikomu je nastala materialna škoda. Potok Renc, ki ni bil
že vrsto let vzdrževan ( po neurju pa dokaj hitro), je prestopil
bregove in poplavljal.
Marsikatera kanalizacija ni vzdržala in se je
razlilo v ali okrog stanovanjskih objektov,
tudi zaradi neprimerne izgradnje.
Cestišče ob pokopališču v Bukovici
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Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan

Danes pa se že vidijo obrisi bodoče ceste
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Asfaltiran del cestišča proti zaselku Zarzinišče.

iz občine

AMBULANTA V RENČAH

Spoštovane občanke in občani
naše mlade občine, rada bi
vam z nekaj stavki predstavila našo ambulanto v Renčah.
To je splošna zdravstvena ambulanta, ki jo je na željo in
iz potrebe odprl Zdravstveni
dom Nova Gorica leta 1997 ob
izdatni pomoči članov Sveta
KS Renče.

S prostovoljnimi prispevki
smo omogočili
nakup potrebnih aparatur in
z zadovoljstvom
ugotavljamo,
da je ambulanta dobro opremljena. Ambulanta je v prvem
nadstropju
v
Renčah na Trgu
in v teku so priprave za montažo osebnega
dvigala,
kar
bo omogočilo lažji pristop gibalno
oviranim.Z zaposlenima v ambulanti z
Jano dr. Harejevo in s sestro Klavdijo
Šinigoj smo zelo zadovoljni.
Ambulanta je odprta petindvajset ur na
teden in to vsak delovni dan: štirikrat
dopoldan in enkrat popoldan. Kljub
vsemu naštetemu, se ne odločamo, da
svoje zdravstvene kartone prenesemo
v našo ambulanto. Slišati je pogosti
očitek, da ne delajo polen delovni čas.

Toda vsak zdravnik ima pravico do rednega letnega dopusta, do strokovnega izpopolnjevanja, vmes še kakšen nepredviden dogodek in takrat moramo
k zdravniku v Šempeter, ker je tam naš
nadomestni zdravnik. Krajevni odbor
Rdečega križa iz Renč si prizadeva, da
bi bila zamenjava spet v naši ambulanti,
vsaj dve uri dnevno.
Želeli bi, da bi naša ambulanta delala
polen delovni čas, da bi se s tem izognili večjim težavam in negodovanjem
ter tudi vsem vam omogočili kvalitetno in lažje dosegljivo zdravstveno
nego. Zato, drage občanke in občani,
vas vabimo, da se v čim večjem številu
odločite za ambulanto v Renčah. Ni potrebno, da zdravstveno dokumentacijo
prenesemo sami, potrebno je le, da izrazimo željo v dosedanji ambulanti in vse
ostalo uredijo zdravstveni delavci med
seboj.
Vsak naj se odloči sam, naše želje so le,
da vas pravilno obveščamo in mogoče
dodamo kamenček k mozaiku, prav gotovo, pravilne odločitve.
Rožica Žvanut
Foto: Bogo Rusjan

ŽUPAN ODGOVARJA
Strokovne službe občine so dosegljive
za občanke, občane in predstavnike društev ob ponedeljkih, sredah in petkih,
med tem ko je glavna pisarna dosegljiva
vsak dan od ponedeljka do petka.
Občanke, občani in predstavniki društev,
ki želijo neposredno soočenje z županom ali podžupanom pa se lahko napovejo ob sredah med 15. in 17. uro.
Predstavniki Krajevne organizacije Zveze
borcev NOB Bukovica-Volčja Draga so
dne 27. avgusta želel dobiti informacijo
o nadaljnji usodi dvorane v Kulturnem
domu Bukovica. Župan Aleš Bucik in
predsednica Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga Vanda Ožbot sta
prestavila problematiko, ki onemogoča
normalno uporabo dvorane. Župan je
predstavnikom ZB predstavil načrte občine za celovito ureditev stavbe, kjer je
sedaj poleg sedeža Krajevne skupnosti
tudi sedež občine. Prav tako je v istem

programu predvidena ureditev širše
okolice tega dela prostora tako, da bodo

društva in humanitarne organizacije lahko izvajale svojo dejavnosti.
Foto: Bogo Rusjan
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NASTOP FOLKLORNE
SKUPINE IZ ČRNE GORE

Obilje hrane na mizi Žgoncev

MOHORJEVO
Zadnjo nedeljo v juniju, se je v kulturni
dvorani v Renčah odvil pravi spektakel.
Črnogorska folklorna skupina Njegoš iz Cetinj nas je preprosto navdušila.
Mlada dekleta in fantje so nam ponudili
prav vse: melos njihove domovine ujet
v čudovite kostume in usklajenost gibanja, čar veselja in ponosa, ki je sijal iz
njihovih lepih obrazov.
Žal nas ni bilo veliko, a je kljub temu
vznesen aplavz napolnil prostor in nastopajočim sporočil, da so odlični.
Upam, da nas bodo še obiskali. Takrat pa
le pridite in si dajte priložnost, da užijete
nekaj tako lepega.
( A.G )
Foto: Bogo Rusjan

12. in 13. julija smo v Renčah praznovali tradicionalno MOHORJEVO 2008. Program je bil bogat, saj
smo odprli slikarsko razstavo renških samoukov, ki so v svoje stvaritve ujeli določene predele Renč
in v pokrajinske utrinke vpletli
lastna občutenja in ustvarjalna
gledanja.

Spomnili smo se na našega Mariota

Ta resna komisija in razlaga avtorjev s Placa
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Podkrajci

Branka trebe regot za Žgonce

2008 V RENČAH
Spodbudno in pohvalno je, da se ob vsaki slikarski razstavi pojavijo novi talenti,
mladi ljudje in prav gotovo je takih še nekaj, ki si ne upajo ali pa nočejo na plan s
svojimi deli. Tem naj ostaja zadovoljstvo,
da vemo zanje in da jih pričakujemo.
V Kulturni dvorani je bila razstava Ženske
nekoč, ki je predstavila delo, prizadevanja , zabavo in šport renških žena nekoč.
Osnova pa je bila razstava z istim naslovom, ki smo jo prenesli iz pobratenega
Staranzana, mi pa smo dodali svoj del v
predmetih, v slikah in v bolj razširjenem
opisu žensk v NOB. Razstava je bila dobro obiskana in odmev pri obiskovalcih
je bil pozitiven, kar pomeni spodbudo za
naslednje, ki bi mogoče predstavile renške Aleksandrinke, ali renške znane intelektualke, doktorice znanosti, renške partizanske učiteljice, znane ženske iz 40-60

Komisija zaseda

let 20.stoletja.....
Delavci Goriških
opekarn, ki letos
Obilje hrane na mizi Podkrajcev
Anita s placa in njene dobrote
praznujejo 60-letnico delovanja s tem imenom, so nam napravili najstarejšo izvirno jed: fižol na
pripravili lepo srečanje in Renčane razve- več načinov in še teknil je vsem. Jedi so
selili s podpisom pogodbe med investi- bile sicer stare, toda zelo okusne in prav
torji in izvajalci južnega dela renške ob- vse smo kar hitro pojedli. Vsi trije udelevoznice. Za nekatere je bil to zmagoviti ženci so bili nagrajeni, prehodni pokal so
dobili Podkrajci.
trenutek.
Letošnja tema za okvirno praznovanje Tisti, ki so sodelovali pri letošnji predstaMohorjevega je bila Kaj smo nekoč jedli. vitvi, so bili navdušeni in zadovoljni, vsi
Spet smo staknili glave po posameznih ostali, ki ste ostali doma, ste bili prikrajulicah in se pripravili na praznovanje s šani za sproščene užitke ob predstavitvi,
kopico izvirnih idej. Žigonci so pripravili ob koncertu in ob dobri plesni glasbi. In
največ starih jedi za »ta revne in za ta bo- tudi mladi so prišli na svoj račun v petek
gate«, tudi opremili so se po ta starem, zvečer ob »fool« dobri muziki prijateljev.
Podkrajci so bili najbolj kompletni v svoji Mohorjevo je programsko uspela priizvirnosti z vso opremo stare kuhinje in reditev, le publika je bila na dopustu in
z nekaj res starimi jedmi. Tisti s Placa so doma.
Katjuša Žigon

Že v soboto je bilo veselo
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Razstava Ženske nekoč v sklopu prireditve Mohorjevo v Renčah

PODPIRALE SO TUDI VEČ KOT TRI
VOGALE
V kulturni dvorani v Renčah
je bila v sklopu prireditev za
Mohorjevo od 12. do 27. julija
na ogled razstava z naslovom
ŽENE NEKOČ. Na panojih,
ki so zasedli celo dvorano, je
bilo predstavljeno življenje
žena iz Štarancana in Renč v
dvajsetem stoletju. V uvodnem
napisu je bila izražena želja,
da naj bi bil to začetek zbiranja podatkovnega gradiva o
pomembnem prispevku žena v
življenju našega kraja, saj ostaja še mnogo nedorečenega.
Družina Pahor pri spravilu sena v 30-letih 19 stoletja

sodelavci pripravljavcev razstave. Ob njih
so opisi tematskih poglavij, ki so prevedeni v slovenščino in življenjske zgodbe
ali dogodki iz prikazanega obdobja.
Poglavje o iznajdljivosti, pripoveduje, da
so ženske nabirale regrat, hmelj, divji radič, mak in druge uporabne rastline ter
jih, skupaj z zelenjavo z domačega vrta
nosile naprodaj v Trst. Še posebej so bili
cenjeni doma izdelani čopiči iz trstike.
Vse gospodinje so se izučile tudi šivanja
za domače potrebe, pa tudi za dodaten
zaslužek.
Kmečko delo na revnih koščkih lastne
zemlje ni dajalo dovolj pridelkov za prehranjevanje družine, zato je morala večina prebivalcev, še posebej žensk, obde-

Otvoritev razstave

lovati zemljo veleposestnikov za majhen
zaslužek. Fotografije jih prikazujejo pri
pletju, trgatvi, pobiranju krompirja, obiranju breskev, pogozdovanju in drugih
opravilih.
Razvoj družbe je prinesel za žene več
zaposlitev tudi pri javnih storitvah: bolnicah, šolah, vrtcih in trgovini.
Industrija je doživela v drugi polovici 20.
stoletja nezaslišan razvoj in odprla veliko
število novih delovnih mest. Tako so se
ženske zaposlile v papirni, tekstilni, lesni
in kovinski industriji. Pogumnejše so odprle lastne delavnice ali trgovine.
Kljub trdemu delu v službah, revščini in
domačemu delu pa se je našel čas tudi
za zabavo.

Ob ogledu razstave STARANZANO-LE
DONNE-I LAVORI NEL NOVECENTO
(Štarancan-žene-dela-v
dvajsetem
stoletju), ki jo je konec leta 2007 pripravila sindikalna organizacija in občina
Štarancan ob stoti obletnici ustanovitve
lastne občine in tridesetletnici pobratenja z Renčami, smo se dogovorili, da jo
pokažemo tudi v Renčah obenem s prikazom življenja Renčank v tem obdobju.
Štarancanci so ob razstavi natisnili tudi
publikacijo, v kateri piše, da je tema o
vlogi žensk v družbi izbrana tudi zato, ker
je bilo leto 2007 proglašeno za „Evropsko
leto enakih možnosti za vse ljudi“, ženske
pa so bile in so še vedno marsikje zapostavljene..
Prikaz življenja in dela ter položaja žensk
iz pobratene občine je obogaten s številnimi fotografijami, ki so jih zbrali marljivi Starejši tip pralnega stroja v Štarancanu Borba za ženske pravice
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iz krajevnih skupnosti

Obdelovanje nasadov repe v Štarancanu

Mlajše mladinke TVD Partizan Renče, leta 1957

Ženske so se,tako kot moški, vključevale
v borbo za pravičnejše družbeno-ekonomske odnose in se udeleževale sindikalnih protestov in manifestacij.
Zaključek in glavni namen cele razstave
pa je, da je trud žena, ki so ga vložile in
ga še danes vlagajo v napredek družbe,
premalo cenjen in priznan.
Tisti del razstave, ki je bil namenjen Renčankam, se je začel z ugotovitvijo, da so
žene včasih podpirale tudi več kot samo
tri vogale pri hiši. Res so bili taki časi, ko
so zidarji odhajali za delom po svetu
in so bili doma samo tri do štiri zimske
mesece. Tega je bilo največ pred prvo
svetovno vojno. Vendar pa imamo tudi
takrat lepe dosežke na kulturnem področju: pevski zbori, dramske skupine in
telovadna društva. Imamo sliko Sokola
z Gradišča, v katerega so bile vključene
tudi Renčanke. Nato je prišlo begunstvo,
ko so se moški borili v avstrijski vojski,
domove pa so rušili italijanski topovi, saj
so bile Renče na sami fronti. Po vojni je
kar nekaj let trajala obnova kraja. Sledila
je gospodarska kriza in fašizem. Gospodinjstva so zapadala v dolgove. Ljudje so
se z nabiranjem železa in drugih ostankov vojne ter domačo njivico in kravico
komaj preživljali. Dela za moške je bilo
premalo. Zato so se ženske odpravile v
svet in delale kot gospodinje ali celo dojilje pri bogatih družinah v Egiptu , Italiji,
Švici in drugje. Mnoge družine so se izselile. Tedaj so ženske s svojimi zaslužki
reševale domačije, ki bi sicer prišli na boben. Iz tega časa smo nabrali kar nekaj
fotografij o kmečkih in gospodinjskih
delih, pa tudi o življenju Aleksandrink.
Druga svetovna vojna in NOB je naložila
veliko breme na pleča Renčank, saj so bili
moški ali v ujetništvu ali pri partizanih. Iz
tega obdobja imamo lepo pričevanje o
partizanski mamici Urši, ki ga je napisala
vnukinja Vojka, pa tudi članek Vide Pahor o narodni zavesti in prispevku žena
iz Renč v boju za svobodo. O domoljubju in hrepenenju po domačem kraju

so nam pričale pesmi, ki so jih napisale
interniranke v Italiji in daljni Nemčiji.
Mnoge Renčanke so bile tudi v partizanskih brigadah, še posebno se je s pogumom in humanostjo izkazala bolničarka
in bombašica Ančka Mozetič, o čemer
priča članek v Partizanskem dnevniku in
zapis v knjigi o Gradnikovi brigadi.
Obdobje po drugi svetovni vojni je sledila ponovno obnova porušenih domov,
pomanjkanje in celjenje telesnih in psihičnih ran. Vendar pa je to obdobje po
svoje bogato, saj je, vsaj v prvem desetletju značilno po raznovrstnem kulturnem
življenju in začetku športnih aktivnosti.
Narodnoosvobodilno gibanje je vzpod-

Teta Urška z Venišč med mladinkami in
partizani leta 1944

budilo duhovno rast vseh, še posebej
mladih in žensk, ki so v tistem kratkem
času, ki pa se je zaradi trpljenja in ogroženosti vlekel v neskončnost, dosegli
neverjetno zrelost in sodelovali pri najzahtevnejših odločitvah. Med mnogimi
nosilci obnove in razvoja v slovenskem
prostoru srečamo tako tudi dve poslanki
v slovenski skupščini, doma iz Renč: Mirko Mozetič Ciglič in Cvetko Vodopivec.
Športno društvo Partizan je bilo ustanovljeno že leta 1947. Kotalkarski klub in
balinarski klub so pritegnili veliko žensk
v svoje vrste in dosegajo izredne rezultate.
Žene so zelo aktivne tudi pri Rdečem
križu in Karitasu ter pri humanitarnih akcijah nasploh. Obenem pa so nepogrešljive pri pripravi vaških prireditev. Tudi
pri zbiranju materialov za to razstavo so
bile marljive in se jim moramo posebej
zahvaliti. Večino starih delovnih pripomočkov, slik in drugih predmetov, so prinesle Renčanke.
Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem, ki so
kakorkoli pomagali pri postavljanju razstave ali s prispevki ali svojim delom.
Katjuša Žigon
Miran Pahor

Tekstilna tovarna v Tržiču

Šiviljska šola pri Dori Lukežič v 30-letih 19 stoletja
Občinski list
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TAKO SE JE ZAČELO!
V OKVIRU PROJEKTA
»VEČ ZDRAVJA V OBČINI
RENČE – VOGRSKO« JE BILA
ORGANIZIRANA 8. 5. 2008
DELAVNICA Z GIBANJEM DO
ZDRAVJA Z DEMONSTRACIJO
NORDIJSKE HOJE.
VODILI STA JO SLAVICA BABIČ
IN VLASTA BIZJAK.
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Ker smo si želeli več praktičnega prikaza,
sta vaditeljici nordijske hoje organizirali
tečaj, ki se nas ga je udeležili 12 hodcev.
Srečevali smo se na nogometnem igrišču v Renčah in na Krasu, kjer smo vadili
po poteh malo gor in malo dol.
Krajevni odbor RK Renče, KS Renče in
Društvo upokojencev Renče so za vadbo poskrbeli tako, da so nabavili 15 parov palic za nordijsko hojo.

Že nekajkrat smo se udeleženci tečaja
srečali in skupaj hodili iz Starega placa
čez nov renški most po bukovškem polju.
Vse, ki bi radi korakali z nami, vabimo,
da se nam pridružite. Zbirno mesto je
na Starem placu v Renčah ob četrtkih ob
17. uri. Informacije na tel.: 041 847291
Jelica Turel, foto: Slavica Babič

iz krajevnih skupnosti

VEČER JE BIL LEP
Društvo
upokojencev
Bukovica-Volčja Draga
je zadnji petek v avgustu,
to je 29.avgusta, priredilo
srečanje upokojencev v
naši krajevni skupnosti.
Ob predsednici DU Bukovica-Volčja Draga Renati Tischer je upokojence pozdravil tudi Aleš
Bucik, župan Občine Renče-Vogrsko

Glede na to, da smo v Evropski skupnosti, je
prav, da so nas zabavali tudi uvoženi gostje

Letos smo se srečali nekoliko prej kot
prejšnja leta, nekaj zaradi prihranka na
kurivu, nekaj pa tudi zaradi prostorskih
težav, toda vse to nas ni motilo.
V mislih smo se sprehodili, kaj vse smo
počeli v tem letu. Organizirali smo lepo
število izletov, eno-, dvo- ali večdnevnih.
Bili smo v Parizu, še danes se radi spominjamo trenutkov, ki smo jih tam preživeli.
Izpeljali smo več pohodov. V okviru prvega občinskega praznika smo organizirali
tudi dve razstavi, in sicer verižica združuje, to je razstava ročnih del, ter les je
lep, razstava rezbarjev.

Obe razstavi smo predstavili v sodelovanju z društvom MOST iz Ajdovščine.
Škoda, da sta razstavi bili odprti le kratek
čas. Obisk je bil pohvalen.
Ob dobri hrani in rujni kapljici smo se ob
prijetnih zvokih našega muzikanta Frankota zavrteli, obiskali so nas tudi posrečeni gostje: Helena, mehikanec in škot.
Zahvaliti se želimo vsem tistim, ki so kakorkoli pomagali pri oblikovanju srečanja.
Želimo si, da bi taka prijetna druženja še
bolj združevala naše člane društva upokojencev!

KDOR RAD DA, TA
DVAKRAT DA

Stojnica Resized – dobrote pridnih gospodinj

Stara gora Resized – Ob predaji prispevka

Podeželske ženske iz Vogrskega, prostovoljke iz Bukovice-Volčje Drage in
Renč ter likovniki društva MOST iz Ajdovščine, so prispevali svoj pekovski izdelek – pecivo na »stojnici dobrote« , na
prireditvi dne 6.9.2008.
Tako kot prejšnje leto smo se tudi letos
dogovorile, da denar od prodanega peciva namenimo v humanitarne namene. Dobro pecivo smo v lično zapakiranih škatlicah ponudili obiskovalcem.

Z veseljem so se odzvali naši akciji –
zgledi vlečejo, zato upamo, da se bo ta
humana gesta prijela v naših krajih tudi v
naslednjem letu.
Denar smo namenili za nakup opreme in
pripomočkov za potrebe otrok v bolnišnici Stara gora.
Hvala še enkrat vsem!

Renata Tischer
Foto: Bogo Rusjan

POVABILO
K SODELOVANJU
V mesecu oktobru se začenjajo dnevi
vseživljenjskega učenja, zato vabimo
člane društva upokojencev BukovicaVolčja Draga, ki si želijo zapolniti prosti čas in zimske večere, da se oglasijo
z željo, kaj bi radi počeli. Radi bi jim
prisluhnili in jim uresničili njihove želje.
V oktobru bomo pričeli z delavnico
ročnih del (kvačkanje). Oglasite se,
mentorica čaka.
Ponovno organiziramo pohode
enkrat mesečno …še in še… vse je
odvisno od vas!
Renata Tischer
Predsednica DU Bukovica-Volčja Draga

Prispevek in foto: Renata Tischer
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Obnova cerkvene ladje v župni cerkvi sv. Lovrenca v Bukovici

V NOVI LUČI
Pisal se je 10.avgust 2008. Farani župnij Bukovice in Volčje
Drage smo poleg svojega že
tradicionalnega farnega praznika svetega Lovrenca, obeležili
tudi dokončanje obnove celotne cerkve. Z obnovo cerkvene
ladje se je končal obsežnejši,
pa tudi zahtevnejši projekt v
letih, odkar je bila bukovška
cerkev zgrajena.
Projekt je zasnovala dipl. arh. Ines Bonutti. Sam projekt je bil sestavljen iz
dveh delov: prvi del projekta je obsegal
popolno obnovo prezbiterija, drugi del
pa obnovo cerkvene ladje.
V teh nekaj letih, odkar smo se odločili, da bomo obnovili svojo edino in že
kar precej dotrajano cerkveno zgradbo, smo vsako prvo nedeljo v mesecu
zbirali denar za obnovo le-te. Tamkajšnji župnik Vojc Žakelj se je za vsak
najmanjši, pa tudi za večji dar zahvalil
vsem darovalcem. Ta sredstva so bila
nujno potrebna. Brez darovalcev danes
sigurno ne bi uživali nove »pridobitve«,

Nova slika

URNIK
RENŠKE
KRAJEVNE
KNJIŽNICE
PONEDELJEK
SREDA

9 - 12
15 - 19

TOPLO VABLJENI
Levo zgoraj: Oddelek za najmlajše
Levo: Knjižnica je lepo založena
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nove obnovljene notranjosti.
V cerkvi smo dobesedno obnovili vse,
kar je bilo dotrajano. Zamenjalo se je
praktično vse: svetila, tlak, električna
instalacija, prepleskalo se je celotno fasado v cerkvi, obnovili smo tudi kor in
kar je najpomembnejše: po dolgih letih
smo obnovili tudi stropni križ z LED (Light Emitted Diode) diodami.
Cerkveno ladjo sestavlja 16 reflektorjev,
ki osvetljujejo osrednji cerkveni prostor. Vsak reflektor iz nasprotne smeri
osvetljuje vsako sliko križevega poti na
nasprotni strani. In kar je še zanimivo:
v krstnem kamnu je dobro viden stropni križ v pomanjšanem merilu. Med
tem časom so se svete maše odvijale
po istem urniku v župni cerkvi v Biljah,
nedaleč od Bukovice. Dela so med tem
časom počasi, zlagoma napredovala. V
dobrem mesecu in pol pa je bilo praktično dokončano vse.
10. avgusta farna cerkev praznuje svoj
praznik zavetnika sv. Lovrenca. Na ta
dan se je – poleg dokončanja cerkve,
kot tudi praznovanja - zbralo veliko ljudi. Cerkev je bila dobesedno napolnjena do zadnjega kotička. Mašo so vodili
trije duhovniki in domači župnik. Med
mašo je bila blagoslovljena tudi cerkvena ladja.
Po končani sveti maši pa smo se, kot vedno, zbrali zunaj pred cerkvijo za dobro
obloženimi mizami in poklepetali ter se
družili v duhu povezanosti med seboj.
Roland Tischer
Foto: Jože Ropoša

šola

S POGUMNIMI KORAKI V NOVO
ŠOLSKO LETO
Prvi september je, kot se za prvi
šolski dan spodobi, na šolsko
dvorišče pripeljal učence,
starše in delavce šole.
Pred šolo v Renčah in Bukovici jih je pričakalo občinsko vodstvo. Župan Aleš
Bucik, podžupan Radovan Rusjan in
svetovalka za družbene dejavnosti Vladka Gal so s svojo prisotnostjo in z nagovorom župana pokazali, da je vlaganje
v mladi rod res ena najpomembnejših
občinskih dejavnosti. Po ravnateljevem
pozdravu vsem prisotnim je Jurij Arčon,
oče prvošolca, učencem in delavcem šole
v imenu staršev zaželel lepo, zanimivo in
uspešno šolsko leto.
Učenca Kristijan in Tim sta v šolske klopi
še prav posebej toplo povabila najmlajše

učence, nakar pa so se ogromni devetošolci pred drobcenimi prvošolčki spustili
na kolena in jih v ritmu slovesne koračnice »štuporamo« odnesli skozi šolska vrata
- dogodivščinam in znanju naproti.
Seveda so tudi učenci ostalih razredov
zasedli svoja »delovna mesta«, kjer bodo
nestrpno pričakovali naslednje poletje,
vmes pa se naučili in doživeli marsikaj koristnega za življenje.
Učencem, staršem, delavcem šole ter
vsem, ki kakorkoli skrbijo za šolo in življenje v njej, želim mirno, uspešno in prijetnih izzivov polno šolsko leto!
Bogomir Furlan
Foto: Janja Arčon
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šola
Šola na Vogrskem ostaja in se širi

OTROK JE VENDARLE DOVOLJ
Porast rojstev na Vogrskem v
zadnjih letih zagotavlja, da bo
šola v prihodnosti vedno bolj
polna otroškega vreščanja in
znanja željnih glavic. Problem
obstoja šole pa je predstavljalo
letošnje šolsko leto, saj bi šolo
obiskovali le štirje učenci. To
pa je pod predpisanimi normativi, ki določajo šest otrok, da
lahko Ministrstvo za šolstvo in
šport zagotavlja financiranje
šole ter njenih zaposlenih.
Že v maju mesecu so za mizo sedli župan občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik,
ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba
Šempeter, Slavica Bregato, predsednik
KS Vogrsko, Kazimir Kerševan ter člani
odbora za družbene dejavnosti. Skupaj
so poskušali najti primerno rešitev, da
se oddelek na Vogrskem obdrži. Skupaj
z starši so nato sklenili, da učenci, ki bi to
leto morali v 6. razred v Šempeter, ostanejo na Vogrskem in 6. razred obiskujejo
v domačem kraju. Občinski svet je kasneje sprejel sklep, v katerem Osnovna
šola Ivana Roba organizira pouk na podružnični šoli v letu 2008/09 v prvi in
drugi triadi oziroma za učence od 1. do
6. razreda. Občina Renče-Vogrsko pa za
morebitne stroške uvedbe novega razreda zagotavlja sredstva, v kolikor le teh ne
zagotovi državni proračun. Sklep je tako
omogočil zadostno število otrok v oddelku podružnične šole in s tem obstoj
šole na Vogrskem.

Šestošolci
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Pročelje

V 1. razredu imamo tako dva učenca,
v 2. razredu prav tako dva, 6. razred pa
obiskuje šest otrok. Prvošolčke in drugošolčke poučujeta Andrejka Rijavec
ter Katarina Tischer Gregorič. Šestošolce poučuje Andrejka Rijavec ter tri
učiteljice, ki se za predmete zgodovine,
angleščine in geografije pripeljejo iz
šempetrske šole. Učenci so v letošnjem
letu malce prikrajšani za kvalitetne ure
športne vzgoje, saj so zaradi uvedbe jasličnega oddelka ostali brez telovadnice.
Le ta je sedaj urejena v učilnici v prvem
nadstropju, v kateri poteka tudi pouk 1.
in 2. razreda. Na polovici učilnice se razprostirajo blazine in ostali telovadni elementi, žal pa šolarji ne morejo igrati iger
z žogo, saj so v učilnici luči, ki niso zaščitene kakor bi bilo potrebno v takšnem
telovadnem prostoru. Tako šolarji upajo,
da bo jeseni čim več sonca, da bodo čim
več telovadnih uric preživeli na šolskem
igrišču.
V letošnjem šolskem letu je veliko spremembo doživel vrtec na Vogrskem enota Zvezdica. Zaradi velikega števila
vpisanih otrok v vrtec, le ta ne bi mogel
oblikovati le enega oddelka in bi morali veliko otrok za vpis zavrniti. Zato je
občinski svet sprejel
sklep, da sta se na
Vogrskem oblikovala
dva oddelka: heterogeni oddelek za prva
starostno obdobje
oz. jaslični oddelek,
ki ga obiskuje 8 otrok
v starosti od 1-3 let,
ter kombinirani oddelek drugega starostnega obdobja,
ki ga obiskuje 17
otrok pod okriljem
dveh vzgojiteljic. V

prejšnjih letih so starši z otroki različnih
starosti vpisovali starejše v vrtec Vogrsko,
mlajše pa v Šempeter ali v Vrtojbo, kjer
imajo tudi urejeno jaslično varstvo. Tako
je ostajala bojazen, da se otroci vpisani v
jasli v Šempeter ne bi več vrnili v vrtec na
Vogrsko in posledično s tem v vogrinsko
šolo. Sedaj je ta skrb odveč. Starši imajo
vse svoje otroke lahko v domačem kraju,
hkrati pa jim je prikrajšan tudi prevoz v
sosednjo občino. Občina Renče-Vogrsko
je za jasli zagotovila 5 otroških posteljic
in previjalno mizo ter prostor za najmlajše uredila v obstoječi telovadnici. Dve
zaposleni vzgojiteljici opozarjata, da
prostor potrebuje še nekaj »lepotnih«
popravkov. Potrebno je zamenjati okna
(le ta so bila v celoti zamenjana na drugi
strani šole), namestiti zavese, ker je prostor presvetel, ko malčki spijo, v prostoru
pa tudi še ostajajo telovadni ripstoli, ki
trenutno zastirajo radiatorje in bi jih bilo
zaradi varnosti malčkov potrebno od-

Jaslični oddelek

stranit, radiatorje pa ustrezno zavarovati.
Visok strop pa predstavlja problem, ko
najmlajši jokajo, saj se zelo odmeva in to
najmlajše malce prestraši. Vseeno pa so
v vogrinski šoli na novi oddelek zelo ponosni in zadovoljni, da lahko vogrinskim
staršem in otrokom nudijo največ.
Tako šolarji kot vrtčevski otroki imajo priskrbljeno prehrano. Dopoldansko malico jim pripravi zaposlena kuharica, kosilo
pa jim pripeljejo iz šempetrske šole. Tisti
otroci, ki ostanejo v podaljšanem bivanju, dobijo tudi popoldansko malico. V
šoli na Vogrskem se resnično trudijo, da
bi ustregli potrebam staršev, zato imajo
organizirano tudi podaljšano bivanje.
Šolarje lahko straši prepustijo v varstvu
do 15.45 in jih tako dvignejo po koncu
njihovih služb. Najmlajši pa so v varstvu
že od 6.30 pa do 16.30.
Tekst in fotografije: Nataša Podgornik

šola

VELIK USPEH POŠ BUKOVICA
Občina Schwanenstadt prireja
od leta 1997 v sodelovanju s
furlansko občino Bordano,
študijskim centrom za mladinsko literaturo »Alberti« v Trstu,
Circolo Athena v Belpassu in
Kataniji, z občino Belpasso ter
univerzo v Salzburgu mednarodni natečaj za najboljšo
otroško in mladinsko knjigo.
Učenci POŠ Bukovica smo se tega natečaja udeležili trikrat. Prvo leto smo prejeli
drugo nagrado za knjigo Otok odprtih
rok. Knjigo so pod mentorstvom učiteljice Marte Premrl napisali in ilustrirali
učenci v podaljšanem bivanju. Tudi naslednje leto smo posegli po vrhu. Knjiga Nedelja na deželi pod mentorstvom
vzgojiteljice Barbare Mugerli je prejela
drugo nagrado. Knjiga z enakim naslovom, a drugačno vsebino pa je dobila
nagrado »posebna omemba žirije«. Knjigo so sestavili letošnji učenci petega razreda pod mentorstvom učiteljice Marte
Premrl.
Tudi letos smo poslali v Avstrijo knjigo z
naslovom Dragi prijatelj, rad bi ti povedal, kaj je ljubezen in osvojili prvo nagrado. Več o tem v IZJAVI, KI JO JE ZA TISK
DALA MEDNARODNA ŽIRIJA:
6. Mednarodni literarni natečaj
Slovenski uspehi pri literarnem natečaju v Schwanenstadtu v Gornji
Avstriji 28.07.2008 »Dragi prijatelj,
draga prijateljica, sporočam ti veliko novico...«. To je bila okvirna tema
letošnjega mednarodnega literarne-

Nagrajene knjige iz prejšnjih let

Učenci, ki so napisali in ilustrirali knjigo

ga natečaja za najboljšo otroško in
mladinsko knjigo mesta Schwanenstadt v Gornji Avstriji. Mednarodna
žirija je preverila 122 prispevkov iz
Slovenije, Italije, Nemčije, San Marina in vseh zveznih dežel Avstrije.
Priznani pisatelj otroških knjig Franjo
Frančič je poslal kar pet zbirk. Primorski
pisatelj bo dobil dve »Špecialni nagradi
žirije«: enkrat za njegov opus und drugič za zbirko »Pravljice« (Franjo Frančič/
Mojca Cerjak). Letos je bil že tretji razpis v
slovenskem jeziku. Od začetka sodeluje
OŠ Lucijana Bratkoviča-Bratuša iz Volčje
Drage, podružnica OŠ Renče. Mala šola
je vsako leto dosegla stolček (drugo ali
tretje mesto). Letos pa jim je uspelo osvojiti z izvrstnimi ilustracijami in besedilom
prvo mesto. Pod
vodstvom mentorice Marte Premrl se učenke in
učenci v šolskem
letu bavijo s tem
projektom. Avtorica Barbara Lekše iz Zagorja ob
Savi je predložila
kar otroško knjigo v nemškem
jeziku. Nadaljnji
slovenski uspehi: glej priloge.
Še en rekord: največ neavstrijskih

prispevkov je prišlo iz Slovenije. Skupno
je bilo 364 sodelujočih. Žirija je beležila
122 prispevkov, 71 iz Avstrije, 26 iz Slovenije, 23 iz Italije, 1 Nemčije in 1 iz San Marina! 14 slovenskih prispevkov bo dobilo
nagrade ali »Posebno priznanje žirije«.
Marta Premrl

Člani žirije

Člani žirije

Član žirije dr. Peter Fantur ima v rokah
knjigo Kaj je ljubezen….
Vodja žirije: Prof. dr. Michael Aichmayr
(Schwanenstadt-Salzburg) in univ. prof.
dr. Livio Sossi (Trst)
Drugi člani žirije: Prof. Dr. Peter Fantur
in Natascha Metschina (oba Šentjakob
v Rožu, Avstrijska Koroška), pisateljica
Antonella Ossorio (Neapel), univ. prof.
dr. Roman Reisinger (Salzburg), prof. dr.
Elisabeth Schreiner (Salzburg), vodja založbe Dott. Alfredo Stoppa (Pordenone),
univ. prof. ddr. Gottfried Tichy (Salzburg),
prof. dr. Markus Vorauer (Linz).
Občinski list
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DOGODKI, KI SO ZAZNAMOVALI POŠ
BUKOVICO V ŠOLSKEM LETU 2007/208

Pohod na sv.ot;

Podružnično šolo v Bukovici
je letos obiskovalo 39 učencev
od prvega do petega razreda.
Kot vsako leto je bilo pri nas
tudi letos pestro.
Trinajst novih prvošolcev je 1. septembra
v šolo sprejela Desire Obid in jim skupaj
s sodelavci iz Renč, za prvi šolski dan pripravila prav posebno presenečenje - skupino Čuki. Na zabavo so povabili tudi malo
večje učence, njihove starše, učiteljice in
ostale krajane.
Hitro je bilo treba poprijeti za resno delo,
saj smo že 13. septembra sodelovali na

V Ljubljani
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prireditvi ob krajevnem prazniku v Volčji
Dragi. Pod mentorstvom Barbare Mugerli
so učenci prvega in drugega razreda deklamirali »Pesem o sebi«, peti razred pa
izštevanko »V šoli«. Tretješolci in četrtošolci so zaplesali ob zvokih Čukove »Hubba
bube«. Otroški pevski zbor je pod vodstvom Nataše Domazet zapel nekaj pesmi.
Program smo ponovili na sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost.
Jesenski čas smo kot ponavadi izkoristili za
izlete in pohode. Učenci od 1. do 4. razreda
so se podali na Sveti Ot, kjer so raziskovali
gozd. Tam so pustili svoj pečat, saj so se vsi
s kamenčki podpisali na tla. Naši najstarejši, petošolci so skupaj z Renčani odšli na
orientacijski pohod na Kremance.
Ponovno smo sodelovali na mednarodnem natečaju, ki ga razpisuje občina
Schwanenstadt v Avstriji. Knjigi, ki smo ju
ustvarili v lanskem šolskem letu smo junija
poslali na natečaj. Julija je bila razglasitev,
septembra 2008 pa podelitev nagrad. S
knjigo »Nedelja na deželi« so učenci 1. do
3. razreda, skupaj z mentorico Barbaro Mugerli osvojili 2. mesto, za knjigo, z enakim
naslovom, ki so jo ustvarili učenci 3. razreda skupaj z mentorico Marto Premrl, pa so
prejeli posebno omembo žirije. Tudi tokrat
so bili učenci najbolj veseli denarne nagrade. Kupili smo igrače in tako dopolnili našo
zbirko.
Oktobra so praktični del kolesarskega izpita opravljali učenci petega razreda. Na
izpit so se začeli pripravljati že v lanskem
letu. Takrat so tudi opravili teoretični del.

Čestitke vsem novopečenim kolesarjem in
njihovi mentorici Adrijani Likar.
Na ogled našega glavnega mesta so se
podali tretješolci. Ogledali so si nekaj pomembnejših točk Ljubljane in obiskali Narodno galerijo.
V okviru praznika 1. novembra je nekaj
učencev pod mentorstvom Bojane Drufovka pripravilo komemoracijo pri spomeniku. S pesmijo in recitacijami so tako
počastili spomin na mrtve.
Vseslovenska akcija »Potegni črto čez odvisnost« je segla tudi do nas. Učenci 1. do
3. razreda so si ogledali dramsko igrico,
učenci 4. in 5. razreda pa film »Odvisnosti
se ne moremo upreti«. Udeležili so se tudi
okrogle mize. Za starše je bilo organizirano
predavanje.
December je bil pravljični mesec. Posebno obliko pouka smo skupaj s sovrstniki iz
Renč preživeli v soboto 22. decembra. Vsak
je s seboj prinesel gumb, iz vseh gumbov
smo sestavili mozaik. Vrhunec dneva je bil
kot ponavadi obisk Dedka Mraza in njegova darila.
Po nekajletnem premoru smo letos spet
pustovali v šoli. Učilnice so bile polne
princesk, klovnov, čarovnic in različnih bojevnikov. Odpravili smo se na sprevod po
Bukovici in dobili tudi nekaj daril. Da na ta
dan niso manjkali krofi, pa sta poskrbeli
dve mamici.
Ob kulturnem prazniku smo z različnimi
pevskimi in recitacijskimi točkami popestrili prireditev v kulturni dvorani v Renčah.
Četrtošolci so šolo v naravi preživeli v
Medvedjem Brdu. Po pripovedovanjih so
se imeli super in so se naučili veliko novih
stvari. Najbolj jim je v spominu ostalo streljanje z lokom, izdelovanje igluja, sankanje,
tek na smučeh, kepanje in seveda sneg.
V okviru ekološkega dne smo se podrobneje seznanili z ločevanjem odpadkov,
uredili skalnjak in pred šolo posadili drevo.
Otroški pevski zbor z zborovodjo Natašo
Domazet je 17. aprila sodeloval na revi-

Sadimo drevo
Občina Renče - Vogrsko
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ji otroških pevskih zborov Goriške v Novi
Gorici, 26. maja pa je v kulturni dvorani v
Renčah pripravil zaključno pevsko prireditev.
Vsakoletno srečanja s sovrstniki iz Staranzana iz Italije je bilo letos bogato. Ogledali
so si zaključno prireditev Evropska vas, se
podali v Frančiškanski samostan na Kostanjevici in na Solkanski most. Njihova
vodička je bila Nataša Prinčič. Pripravili so
tudi skupno razstavo likovnih izdelkov v
Renčah.
Vsi učenci so v okviru podaljšanega bivanja
s koordinatorico Barbaro Mugerli, mentorico Matejo Mozetič in organizatorko projekta Tanjo Stanič sodelovali v mednarodnem projektu Evropska vas. Raziskovali
smo državo Slovenijo. S stojnico in pevsko-plesnim nastopom smo se predstavili
na zaključni prireditvi v Novi Gorici. Skupaj
z koordinatoricama za OŠ Renče Adrijano
Likar in koordinatorico za vrtec Renče in
Bukovico Dorino Vončina Kodelja smo izdali publikacijo o projektu Evropska vas in
krajevnih prostorih pripravili razstavo.
Kljub deževnemu maju in juniju smo na
goriškem stadionu izvedli atletski četveroboj, v bazenu pa športni dan.
Za starše učencev prve triade smo 20. junija pripravili zaključno prireditev, 23. junija
je bila v Renčah skupna zaključna prireditev. Za konec leta smo izdali šolsko glasilo
»Novice iz Bukovice«.

V šoli

Lahko se pohvalimo tudi s priznanjem Blaža Kumerdeja, ki ga je OŠ Renče, za odlično
partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,
podelil Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Na likovnem natečaju »Odgovor je pogovor« sta za svoje delo prejela zlato priznanje Matevž Furlan in Lea Arčon, oba iz 3.
razreda. Za likovno delo na natečaju Nove
KBM za prvošolce pa je bila nagrajena Neža
Ledinek Lozej. Sodelovali smo na razstavi
pirhov v Štanjelu. Izdelovali smo novoletne voščilnice za starejše krajane, pripravili
zaključno razstavo v krajevnih prostorih v
Renčah. Z risbami učencev smo popestrili
junijsko
izdajo revije Razredni pouk.
					

TRUBARJEVO LETO 2008

V ponedeljek, 22. septembra 2008, smo
na šoli v Renčah odprli razstavo Po Trubarjevi poti od Gorice do Trsta. Prireditev spada v okvir Dnevov evropske
in kulturne dediščine, ki so letos posvečeni Primožu Trubarju. Na razstavi
smo predstavili fotografsko in posneto
gradivo, ki je nastajalo kot projekt devetošolcev, v sklopu fleksibilnega predmetnika pa so se vanj z različnimi dejavnostmi, povezanimi z začetki pisane besede,
vključili tudi ostali učenci. Obiskali so tiskarno v Novi Gorici in Škrabčevo knjižnico na Kapeli, svoje vtise pa zbrali na plakatih, ki so nastajali pri pouku zgodovine,
glasbe, likovne vzgoje in materinščine.
Naša raziskovalna pot se je pričela v mesecu juniju, ko so osmošolci obiskali Trubarjevo domačijo na Raščici, kjer so se
seznanili z življenjem in delom očeta slovenske književnosti. Otroci na podružnični šoli v Bukovici pa so naredili zanimive
portrete Primoža Trubarja. Tu se je naše
delo končalo, saj so bile vmes počitnice.
Septembra smo nadaljevali s projektom
in se odpravili po sledeh Primoža Trubarja onkraj meje. Obiskali smo licej Primoža
Trubarja, kjer nam je ravnateljica gospa

Jelka Pirih prijazno razkazala šolo in
nas seznanila z učnim programom. Šolo
s slovenskim učnim jezikom obiskujejo
tudi učenci, ki so šolanje zaključili pri nas.
Iz Gorice nas je pot vodila v Sovodnje ob
Soči. Ustavili smo se pred gradom Rubije, kjer stoji doprsni kip Primoža Trubarja. Postaviti ga je dal lastnik rubijskega
gradu gospod Venko Černic. Trubar je
leta 1563 prenočeval prav v tem kraju.
Nadaljevali smo pot proti Trstu, kjer nas
je počakala prof. Marta Ivašič. Skupaj
smo si ogledali cerkev svetega Justa in
Bonomovo palačo. Naša pot se je končala na trgu pred vladno palačo.
Projekt je delo učencev in delavcev šole
v povezavi s sodelavci onstran meje, ki
so nam prijazno pomagali pri uresničitvi
našega cilja. Gospod Venko Černic se je
odzval našemu vabilu in na odprtju razstave spregovoril o svojih slovenskih koreninah, ravnateljica liceja gospa Pirih in
prof. Ivašičeva pa sta pokazali pripravljenost za nadaljnje sodelovanje. Želimo si,
da bi to bil začetek projektov, ki bi segali
tudi preko meja.
Erna Janašković

Barbara Mugerli
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AMOUR, AMORE, LIEBE ...

V četrtek, 4. septembra smo
si za osnovno šolo na Vogrskem lahko ogledali komedijo
Amour, Amore, Liebe ... na
trnek se lovijo ribe v režiji
Sergeja Verča.

Da je smeh pol zdravja, so nam dokazali
tudi igralci gledališke skupine Brce iz Gabrovice pri Komnu, ki so poskrbeli, da se
je marsikateri gledalec nasmejal do solz.
Igra, ki vsebuje vse sestavine dobre komedije: z ljubeznijo v osredju, ki meša
»štrene«, postavne stevardese, šarmantni delomrznež, ki na tem svetu obvlada
le eno stvar – loviti lepa in mlada dekleta
in če vsemu temu dodamo še neizkušenega prijatelja, skrbno in zvesto tajnico, dekle z interneta, bogatega strica iz
Amerike ter ostale »nerodneže«, dobimo
odličen komedijski recept.
»Oh ta ljubezen!« bi lahko rekli, toda brez
nje bi bil svet pravi dolgčas in tudi tokrat
nas ni pustila ravnodušne.

Po koncu predstave je sledila še pogostitev vseh obiskovalcev ter druženje ob
obokih gradu pri osnovni šoli. Organizator »gledališča na odprtem« je Društvo
Mladi Renče – Vogrsko.
Avtor: Društvo Mladi Renče-Vogrsko

»ROCK ŠOK« NA VOGRSKEM
To, da na mladih svet stoji, v občini
Renče – Vogrsko, vsekakor drži!
Mladi utelešamo energijo, strast
do življenja in voljo do ustvarjanja.
Prisotni in dejavni smo na različnih
področjih. Ne sedimo »prekrižanih
rok« in čakamo, da bi se kaj zgodilo. Znamo namreč poskrbeti zase
in sami ustvarjamo dogodke. Eden
takih je vsekakor tudi dogodek
»Rock šok 08« na Vogrskem, ki smo
ga organizirali v petek, 5.septembra
na igrišču osnovne šole Vogrsko.
Rock večer je energično začela mlada
zasedba skupine Sunwise, katere člani
prihajajo iz Renč in Oševljeka. Sledil je
nastop že dobro uveljavljene skupine
Corvus, ki je pred kratkim izdala tudi nov
videospot. Vrhunec večera pa je vsekakor predstavljal povratek skupine Ibunge, ki je postavila celotno občinstvo na
noge.
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Ob tej priložnosti se člani izvršnega odbora društva zahvaljujemo vsem mladim,
ki so na kakršenkoli način pripomogli k
organizaciji rock večera na Vogrskem.
Želimo si, da bi dogodek »postavil korenine« in postal tradicionalen, tako da

lahko rečemo: »Nasvidenje, naslednje
leto!«. Več utrinkov z rock večera si lahko ogledate na spletni strani
www.rence-vogrsko.com.
Avtor: Društvo Mladi Renče.Vogrsko

šport

ND RENČE S ČLANSKO EKIPO
Po osmih letih zatišja se
članski nogomet spet vrača v
nogometne Renče. Člansko
ekipo ND Renče sestavljajo
predvsem mlajši igralci iz
Renč in okoliških krajev, ki že
nekaj časa intenzivno vadijo
pod taktirko trenerja Valterja
Fabjana.
V prvi sezoni bo ekipa nastopala v enotni
primorski ligi, kjer imajo za cilj prikazati
srčno in dopadljivo igro, ustvariti in vzdrževati športni in prijateljski duh v moštvu
ter pridobiti dragocene izkušnje, ki bodo

mladim igralcem koristile v prihodnjih
sezonah.
Predsednik kluba Rajko Lazič je okrepil
tudi organizacijski odbor kluba, v katerem so nekdanji nogometaši in nogometni delavci. Prav tako so dokončana

nekatera dela na izgradnji in posodobitvi infrastrukture, vzpostavljeno je vzorno sodelovanje z občino Renče-Vogrsko
ter ostalimi nogometnimi klubi na Goriškem.
Žbogar Bogdan

PRVE STOPNIČKE V SEZONI
Na kartodromu Raceland v
Krškem se je 5. julija odvijala
četrta karting dirka v sezoni
2008 za državno prvenstvo
in pokal Sportstil. Dirke se je
udeležil tudi član našega kluba
A.B.C. SPORT, Alen Hvalica,
ki je v razredu 125 light dosegel odlično tretje mesto.

Alen se je po koncu lanske sezone odločil za prestop v močnejšo kategorijo, kjer
se (kot kažejo letošnji rezultati) odlično
znajde. Njegovo dobro pripravljenost
so potrdili že petkovi prosti treningi,
ko je bil med najhitrejšimi. Konkurenco
je presenetil na sobotni dirki, saj je vse
skozi vozil v ospredju.
Na jutranjih sobotnih kvalifikacijah je
dosegel četrto štartno mesto. Po odličnem startu v predfinalni dirki se je prebil na drugo mesto. Finalno dirko je zaznamovalo nekaj
ponovljenih startov, kar pa ni vplivalo na njegovo
zbranost, tako da
je skozi cilj zapeljal kot tretji in si s
tem privozil prve
stopničke v razredu 125 L. Po treh
dirkah je v skupnem seštevku za
DP na 5. mestu, za
SP pa na 6. mestu.

Maja Hvalica
Foto: Borut Klančič
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RENŠKI
NAŠIH 60 LET
KOTALKARJI
PONOVNO
NAJBOLJŠI
Po uspešno zaključenem
šolskem letu so se renški kotalkarji pripravljali najprej na
mednarodno tekmovanje v
Parizu in na državno prvenstvo.

V Parizu nas je od 4. do 6. julija zastopalo
devet tekmovalk: Jessica Marka, Lana
Pregelj, Tanita Kaja Černe, Meta Arčon, Tjaša Zorn, Danaja Černe, Martina Vetrih, Sara Pregelj in Lucija Mlinarič. Z napornega tekmovanja s številno mednarodno konkurenco so se vrnile
s šestimi pokali (tremi srebrnimi in tremi
bronastimi) četrtim, petim in osmim mestom.
12. in 13. julija pa je v Ljubljani potekalo letošnje državno prvenstvo v umetnostnem
kotalkanju. Renški kotalkarji so osvojili
pravo bero medalj: štirinajst zlatih, osem
srebrnih in štiri bronaste. Slovensko reprezentanco
bodo renški
tekmovalci
zastopali
osemnajst
krat.
Od 3. do
6. septembra se je v
Roccarasu
v Italiji odvijalo evropsko prvenstvo za kadete in
mlajše mladince. Slovensko reprezentanco je zastopalo šest tekmovalk, od tega
tri iz renškega kluba. Nika Petelin je v
obveznih likih zasedla 7. mesto, Danaja
Černe je osvojila 5.,Tjaša Zorn pa 7., obe
v kombinaciji.
Nastopili bodo še na evropskem prvenstvu za starejše mladince in člane v Španiji, na Pokalu Evrope v Trstu, višek sezone
pa bo novembra, ko se bo odvijalo svetovno prvenstvo v Tajvanu, kamor bodo
odpotovale tri renški predstavnice Lucija
Mlinarič, Sara Pregelj in Martina Vetrih.
Vsem tekmovalcem za dosežene uspehe čestitamo, za naprej pa jim zaželimo
srečno!
MR
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Rodil se je nov čas. Pričakovanja
in upanja poln. Nočemo tujega, je pisalo na zidovih in
tudi svojega ne damo. Peščica
zanesenjakov, rodoljubov se je
odločila, da bo narava in divjad v njej odslej last tistih, ki
tu prebivajo. Ideja je rodila sadove in ob veliki pomoči
Stepančiča-Tite je ta peščica
v Renč-ah ustanovila lovsko
družino, danes LD Fajti hrib
Renče. Bilo je davnega leta
1946.

Takrat smo bili z delom Krasa še ena
lovska družina. Poldrugo desetletje kasneje smo se razšli, ostali pa smo dobri
sosedje, prijatelji. Tako naše lovišče začne na Gradišču in se lovec sprehodi po
renških gmajnah in poljih vse do meje v
Mirnu. Celo do Trstelja se lahko povzpne
in prehodi lipenska polja. Čisto dovolj,
da v nižini na poljih in redkih košenicah
sreča številno srnjad, v koruznih poljih in
sadovnjakih trope prašičev in v zadnjem
času predvsem v mirenskem lovišču kar
nekaj jelenjadi. Nekoč bogato lovišče z
malo divjadjo (zajci, fazani,kotorne) je
kmalu izumrlo. Pravijo, da zaradi škropiv.
Pa se stvar obrača na bolje, saj na sprehodu vse pogosteje splašiš zajčka in tudi
fazan zapoje s sosedove njive sredi belega dne.

šport
Pred dvema letoma smo renški lovci praznovali svojo šestdeseto obletnico. Že
pred tem smo razvili lovski prapor. Slavje
na igrišču pa v prostorih takratne telovadnice, danes mercatorjeve trgovine, je
bilo prijetno. Napisana je bila tudi kronika lovske družine.
Veseli smo prehojene poti. Naj najprej
omenim številna družabna srečanja.
Lovci iz Gradišča, Mirna in Renč smo prijateljevali. Povezovali smo se z enakimi
iz drugih lovskih družin, zadnjih trideset

Zavod za gozdove. Če predpisanega
odstrela ne dosežemo, lahko plačamo
kazen. Odstrel visoke divjadi je nujen, sicer bi se pri srnjadi širila bolezen in divji
prašiči bi naredili preveč škode na obdelovalnih površinah in na travnikih. Uplenjena divjad je last države in sredstva od
prodaje vračamo v lovišče. Kosimo travnike, obdelujemo krmne njive, delamo
preže in še kaj. Osnovna skrb pa je varstvo narave. Največ sredstev od prodane
divjadi gre za plačilo škode od divjadi.
In lovci želimo imeti prijetne odnose s

Šola in lovska družina sodelujeta
Lovska družina Fajti hrib Renče in osnovna šola Renče sodelujeta že vrsto let.
Šola je pomagala pri gradnji lovskega
doma, lovci pa so pogosti obiskovalci v
vrtcu in šoli. Učenci šole - pevski zbor so sodelovali pri odprtju doma leta 1995,
ob 60. obletnici družine pa e prof. Ema
Janaškovi6 samo za to slavje spesnila
dve pesmici. Predstavili stajo Patricija in
Žanet. Prisluhnimo eni.
Renški lovec
Od nekdaj so lovci pogumni sloveli, njih
sloves se širil po vsej je deželi, bili so neustrašni, lepi in zali,
častil in poznal jih je širni revir,
al lepših od renških bilo ni nikjer.
Mnogtera medvedka, mnogtera lisica,
čez noč je vdova postala,
ker puška se renškega lovca sprožila, ji
dragega samca je ugonobila;
za vselej ga v večna lovišča poslala, na
zid kot trofej o - res ja, ni šala.
Zatorej - renškega lovca se boj, saj on je
pogumen, neustrašen ... čuj - stoj!
A vidiš kdo tu pred teboj stoji?

let tudi z lovci iz Staranzan-a. Pri odločitvah smo sodelovali v Zvezi lovskih družin Gorica in Lovski zvezi Slovenije. Člani
družine so tudi veliko prispevali, da je na
TV Primorki zaživela oddaja o lovstvu.
Največ časa smo namenili našemu lovišču. Imeli smo fazanerejo – prostor za
vzrejo fazanov. V teh letih smo očistili
veliko poti in stez, pokosili številne senožete, da ima divjad dovolj paše. Preorali
veliko njiv in jih posejali s koruzo in drugimi krmilnimi rastlinami.
Med mnogimi uspehi družine, je en večjih, dograditev lovskega doma na Kremancah. Gradili smo ga lovci, pomagali
so tudi upokojenci iz Renč, prispevale so
nekatere delovne organizacije. Danes je
dom lepo urejen in mnoge skupine tu
najdejo prostor, da proslavijo takšen ali
drugačen jubilej.
Mnogo je bilo narejenega v več kot šestdesetih letih od ustanovitve družine. Nekoč so odnose krojili lovci sami, z leti pa
se je marsikaj spremenilo. Naše aktivnosti, predvsem odstrel divjadi, predpisuje

kmetici. Pred letom smo se prvič srečali
z njimi na Kremancah, želimo, da bi srečanja postala lep in trajen običaj. Res pa
je, da imamo lovci strelno orožje: Strele
risanic slišimo najpogosteje v večernih in
jutranjih urah. Rekli smo že: izpolniti moramo plan. Na prvem mestu je tu poseg
v starost populacije. Vendar lov ni samo
to o lovu razmišlja španski filozof Jose
Ortega v svojem delu Meditacija o lovu.
Prenekateri lovec živi z naravo, spremlja
spremembe v njej. V objektive zabeleži
dogodke, doživetja. Nekaj takih je tudi v
naši družini. Vseh lovcev nas je 67, naša
povprečna starost pa je kar 58 let. Ne
čaka nas samo delo v lovišču in ohranjanje narave, pač po zakonu tudi sodelovanje s kmetici in predvsem koncesijske
pogodbe s kar tremi občinami.
Vidimo jutri, dovolj volje in moči, da
bomo zmogli opraviti zadolženo. Smo
samo društvo, ki želi živeti v okolju, ki
nam je dano.
LD FAJTI HRIB RENČE
Starešina Marjan Lasič

Res, to zelena bratovščina je naša, ki danes z jubilejem se ponaša.
Kakšnim?
Že 60 let se podi za medvedi, merjasce
preganja in jim je na sledi ... počisti vse,
kar je za odstrel,
skrbi za srnjad, jelenjad in drugo divjad,
dokler zima ne mine,
da vsak od nas lahko mimo spi, ko on na
preži bedi.
Pa se renški lovec sploh koga boji?
Boji se, boji ..
Česa?
Da rogov ne dobi.
(Ema Janašković)
Občinski list
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Nagradna križanka »Vrtnarstvo Lija, Vogrsko«

Gesla iz križanke vpišite v priložen kupon in ga pošljite do 20.10.2008 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 »VRTNARSTVO LIJA , VOGRSKO«
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objave

INGRID
MAČEŠIČ

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »GORIŠKE OPEKARNE«

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.
30. september 2008

Občani tako lahko v Glavni pisarni urejajo zadeve:

Ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8,30 in 12,00 ter od
13,00 in 15,30 uro
Ob sredah med 8,30 in 12,00 ter
od 13,00 in 17,00 uro
Ob petkih pa med 8,30 in 12,00
uro
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geslo:

NAVODILO ZA POŠILJANJE
PRISPEVKOV
Članke za objavo v Občinskem glasilu
je potrebno dostaviti na naslov:
obcinsko.glasilo@rence-vogrsko.si s
pripisom “ZA OBČINSKO GLASILO”.
• Tekst naj bo pisan v formatu »Microsoft Office Word«
• Fotografije naj bodo v formatu: JPG,
PSD ali TIF in v čim boljši resoluciji,
ločene od teksta
• Tekst in fotografije naj bodo
podpisane
• Tekst in fotografije naj bodo v
e-mailu pripete kot »Priponke«

ime in priimek:
odreži in pošlji

Ingrid Mačešič, diplomirana varstvoslovka, doma iz Ankarana, živi pa v Novi
Gorici. V glavni pisarni nadomešča začasno odsotno Tjašo Boškin. Njena naloga
je sprejemanje in pregledovanja pošte,
ravnanje z vlogami strank, evidentiranje in klasificiranje zadev in dokumentov, spremljanje rokov, odprava pošte
in hramba dokumentarnega gradiva.

1. Vilma Gatnik, Volčja Draga 64a, 5293
Volčja Draga
2. Dušan Velikonja, Kidričeva 20a, 5000
Nova Gorica
3. Anka Jevšček, Trg 61, 5292 Renče

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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TRGATEV PO SILI
VREMENSKIH RAZMER
Zlata jesen, za mnoge najlepši letni čas.
Čas spravila pridelkov, čas za pogled na
celoletni trud in pričakovanja. Trgatev ima
med temi opravili posebno mesto, če ni
že najbolj pomembno, je pa prav gotovo
najbolj prijetno opravilo. To velja tako za
pridelovalce, ki od tega živijo, kot tudi za
ljubitelje žlahtne kapljice, ki jim ni vseeno,
kaj bo priteklo iz vinskih pipic.
Letošnja trgatev je sicer potekala v lepem
vremenu, vendar pa je kakovost in količino
grozdja v našem okolišu v veliki meri krojilo vreme. Ko je na začetku poletja kazalo
na dokaj dobro letino, se je začelo. Najprej
je, kot skakač na šahovskem polju, začela
pobirati toča. Za tem pa so svoje opravile
še trtne bolezni, ki so zlasti prizadele nekatere rdeče sorte.
Tako naj bi bil letošnji vinski letnik po kakovosti dober, količina pa bolj tako, kakor
kje.
No, pa brez panike, dovolj ga bo !

a pošilja
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Boris Arčon
Foto: Bogo Rusjan

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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