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beseda uredništva in župana

BRSKANJE ŽUPANOVA BESEDA
PO NAŠI
PRETEKLOSTI
Zamisel, da bi nekoliko pobrskali po arhivih,
brošurah, publikacijah, starih fotografijah in
še čem je bila pri nekaterih članih uredništva
prisotna že nekaj časa. Stvar je dozorevala
in odločili smo se, da bomo v naslednjih
številkah posegli tudi na to področje. Pričakujemo tudi vaše sodelovanje, predvsem s
predlogi, idejami, fotografijami in dogodki
v zvezi z njimi. Želimo pogledati v obdobje
devetnajstega in prve polovice dvajsetega
stoletja, morda tudi v prejšnja obdobja, le
če bodo dokumenti in podatki verodostojni, četudi nepopolni. Zlasti se nam zdijo
zanimiva dogajanja okrog nastajanja raznoraznih društev, ustanov (šole…), zanimivih
zgradb (gradovi, cerkve…), pomembnih
ali drugače zanimivih osebnosti in drugih
dogodkov. Tu so dogajanja narodnega
prebujanja in utrjevanja narodne zavesti, še
posebej v obdobjih, ko nismo imeli svoje
države. Obdobje Avstroogrske, kjer so šele
začele nastajati šole s slovenskim jezikom,
obdobje pod fašizmom, pa obe svetovni
vojni in izgradnja nove Jugoslavije.
Nekaj gradiva s to tematiko je že dosegljivega, seveda ne iz vseh krajev občine enako,
zato bo vaše sodelovanje še kako dobrodošlo. Predstavitev dogajanj iz preteklosti začenjamo s prikazom začetkov in razvojem
telesnovzgojne dejavnosti v Renčah in okoliških krajih. To ni slučajno, saj ima ta dejavnost v Renčah dologoletno in bogato tradicijo. Tu je pristonih večina klubov in društev
iz naše občine, ki se ukvarjajo z organizirano
vadbo od najmlajših skupin do veteranov, v
številnih športih. Tudi vodstvo naše mlade
občine je našlo posluh za to dejavnost in
tako nastaja srednjeročni prostorski načrt o
ureditvi celostnega športnega parka v Renčah, kjer bodo našli svoj prostor zainteresirani s področja celotne občine.
Upajmo, da boste to novost v našem glasilu dobrohotno sprejeli, kakor tudi vabilo
za sodelovanje. Hkrati se nam zdi zanimivo
in primerno, da te dogodke iz preteklosti
predstavimo vsem občanom in s tem pripomoremo k boljšemu medsebojnemu
poznavanju.
Prispevke bomo poskušali omejiti na eno
stran in tematiko raje predstaviti v nadaljevanjih, v več številkah našega lista.
Boris Arčon
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na našem območju in prihaja iz šempetrskega društva, pri gašenju požara v
podjetju Ultrapac v Volčji dragi v oktobru
mesecu. V zvezi s tem naj omenim še zamenjavo poveljnika občinske CZ, saj je
na lastno željo odstopil dosedanji poveljnik Florijan Sivec, na njegovo mesto pa
je bil imenovan Milivoj Perkon.
Že v prejšnji številki Občinskega lista sem
predstavil investicijska dela na infrastrukturi, ki potekajo
na raznih koncih
naše občine. Zaključena so dela
na rekonstrukciji
ceste Vogrsko –
Volčja draga z vsemi predvidenimi
deli, dokončuje se
most pri Mohorinih, zgrajena je
cesta mimo pokopališča v Bukovici,
kakor tudi cesta v
bližnjem zaselku,
okvirih, so pa bile nujne prerazporeditve urejujejo se pokopališča oz. potekajo priznotraj proračuna samega. Proračun je prave za ureditev mrliških vežic (v Renčah
sestavljen kar iz 23 posameznih podro- je bila sprejeta nova lokacijska ureditev in
čij porabe. Do sprememb je prišlo pred- idejna zasnova). Kljub manjšim zapletom
vsem na dveh področjih. Pri izobraževa- pri pridobivanju zemljišča za prestavitev
nju je prišlo do zakonske spremembe pri plinovoda, dela na renški obvoznici lepo
delovanju vrtcev, kar je imelo za posledi- napredujejo. V prihajajočem letu 2009 se
co povečan vpis in s tem tudi povečanje pripravlja rekonstrukcija ceste v Bukostroškov, ki gredo na račun občin. Drugo vici med Ultrapacom in odcepom proti
področje je sociala, kjer sofinansiramo Renčam z vsemi spremljajočimi deli na
oskrbo ostarelih oseb po več domovih vodovodu, razsvetljavi, pločniku…kot
po Sloveniji, povečalo pa se je tudi število tudi dela na odseku med Gradiščem
oseb (iz 13 na 23), ki jim nudimo poseb- in Lukežiči. Ta dela bodo opravljena po
no nego in pomoč na domu. Potrebna končani sanaciji plazu na Gradišču, saj
sredstva za ti dve področju smo preraz- bo do takrat močno obremenjena s toporedili iz postavk za komunalo in infra- vornim prometom. Ker bo pri teh delih
sodelovalo več sofinancerjev, je postrukturo. Občinski svet, ki je o teh
trebno paziti na sočasnost pridozadevah odločal v drugi polovici
bivanja sredstev in dokumentaoktobra, se je seznanil tudi z
Župan
cije (vodovod, telekomunikacije,
varnostno situacijo v občini, ki
ik
c
u
Aleš B
elektrika, kanalizacija…), še zlasti
je v glavnem dobra, stanje pa se
ko nastopi koriščenje sredstev iz
bo še izboljšalo, saj se je oddelek
raznih zunanjih skladov, kjer so roki
policije v Šempetru preoblikoval v
postajo in se tudi kadrovsko okrepil (iz 13 zelo strogo postavljeni.
na 17 policistov), manjši pa bo tudi nji- Seveda pa taka dinamika dela terja tudi
hov teritorij delovanja, saj bodo prisotni spremembe in reorganizacijo občinske
le na območju treh občin ( Šempeter-Vr- uprave in njeno kadrovsko okrepitev. Iz
tojba, Miren-Kostanjevica in naša občina, do sedaj enovite organiziranosti se bo
brez dornberško – braniškega predela). preoblikovala v tri oddelke: - oddelek za
Ko smo že pri varnostno zaščitnih zade- infrastrukturo, okolje in prostor, - oddevah, naj pohvalim zgledno sodelovanje lek za družbene dejavnosti in oddelek za
občinske CZ z gasilsko enoto, ki deluje finance in računovodstvo.
Prišli smo v zadnje četrtletje letošnjega
leta, dinamičnega tako v investicijsko
razvojnem delu, kot tudi na področju
družbenih dejavnosti. V taki dinamiki dogajanj je povsem razumljivo, da prihaja
do sprememb in prilagajanj, na katere
se je potrebno ustrezno in pravočasno
odzvati. Tako je bilo tudi z letošnjim proračunom. Po prihodkovni kot tudi odhodkovni strani le-ta ostaja v planiranih

iz občine
Seveda, pa potekajo po občini mnoge
druge dejavnosti. Zelo sem zadovoljen
z odzivom in potekom srečanja upokojencev s področja vseh treh društev
iz naše občine (preko 400 udeležencev)
za kar sem dal pobudo, a zavzemam se
za nadaljnja podobna druženja (kmalu
naj bi se srečale borčevske organizacije),
saj v tem vidim nadaljnje zbliževanje in
spoznavanje ljudi iz različnih koncev občine, kakor tudi razumevanje njihovih
problemov in običajev.
V prihodnjih mesecih bomo v Občini
pričeli s projektom preventivnega cepljenja proti virusu HPV, ki povzroča raka
na materničnem vratu. Poskušali bomo
zajeti deklice, učenke od 5. do 9. razreda
osnovne šole.
Ker se počasi bliža konec leta, vas že
sedaj vabim na prireditve in srečanja, ki
bodo potekala v okviru predprazničnega programa v različnih krajih po naši
občini.
Župan Aleš Bucik

POBUDE SVETNIC IN
SVETNIKOV
Svet KS Bukovica predlaga, naj Občina
finančno in vsebinsko podpira KS Bukovica v postopku neuspele tožbe zoper
Projekt d.d. zaradi nakupa kletnih prostorov Kulturnega doma v Bukovici.
Izvede naj se zamenjava zemljišč pod
pokopališčem v Bukovici zaradi izgradnje ekološkega otoka. Pobuda temelji
na preteklih aktivnostih MONG in želji
po ureditvi lastništva teh zemljišč.
Zaradi pomanjkanja ogledal in prometnih znakov na območju celotne občine

se predlaga, da se v proračun za naslednje
leto vnese sredstva za prometno ureditev
v Občini.
Predlaga se ukinitev nočnega zvonjenja
cerkvenega zvonika v Renčah. Svetnik
Marjan Murovec pove nekaj primerov
cerkva, ki so preko noči ukinile zvonjenje
in predlaga, da se enako uredi v Renčah.
( Župan je pred zaključkom redakcije glasila podal pojasnilo, da je problem zvonjenja v pristojnosti krajevnega cerkvenega
sveta in župnika ter krajevne skupnosti)

SVETNIKI IN
SVETNICE
SPRAŠUJEJO,
OBVESTILO O ODDAJI s
ŽUPAN
trani
VLOG
ZA
ZNIŽANO
04
ODGOVARJA

Več n
a

Vprašanje: Komu krajani sporočamo
kršitve?
Odgovor: Prijave se podajajo na policijo, po novem letu pa tudi na novoustanovljeno občinsko redarstvo.
Vprašanje: Zakaj se je zamenjalo poveljnika CZ, če je delal dobro?
Odgovor: Poveljnik CZ je odstopil na
svojo željo.
Vprašanje: Ali se kaj dela na projektiranju večnamenske dvorane na
Vogrskem?
Odgovor: Na zadnjem sestanku v zvezi
s tem je bil sklenjen dogovor, da vsi bodoči uporabniki dvorane pripravijo seznam svojih potreb. Po tem dogovoru
še ni bilo novega sestanka.

PLAČILO VRTCA IN O
POSTOPKU DOLOČANJA
PLAČIL ZA PROGRAME
V VRTCIH
Ministrstvo za šolstvo in šport je v
poletnih mesecih letošnjega leta uvedlo pomembne spremembe Zakona
o vrtcih (Ur. l. RS, št. 26/2008) in
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/2006
in 79/2008), ki spreminjajo predvsem
postopke uveljavljanja znižanega
plačila za programe vrtca in uvajajo
oprostitve plačila za drugega in nadaljn-

je otroke iz iste družine, ki so hkrati
vključeni v vrtec. Ker te spremembe
in novi postopki v javnosti niso bili
jasno predstavljeni, in ker Ministrstvo
za šolstvo in šport postopka uveljavljanja oprostitve plačila za drugega in
nadaljnje otroke, ki so hkrati v vrtcu,
v navodilih, ki so priložena Vlogi za
znižano plačilo vrtca, ni opredelilo,
vam v nadaljevanju predstavljamo:
Občinski list
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iz občine
Postopek oddaje vloge za znižano plačilo vrtca,
Postopek oddaje vloge za oprostitev plačila za drugega in nadaljnje otroke iz iste
družine, ki so hkrati vključeni v vrtec,
Določitev plačilnega razreda za program
vrtca, v katerega je vključen otrok.
Ponovno pa predstavljamo tudi Sklep
o cenah za programe vrtca v Vrtcu pri
Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča-Bratuša Renče in dodatnih subvencijah, ki jih
k plačilom staršev za programe v vrtcih
zagotavlja Občina Renče-Vogrsko.

1. VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Plačila staršev za programe v vrtcih se v
skladu s predpisi določajo na podlagi Vlog
za znižano plačilo vrtca.
Osnova za določitev plačila so podatki
o bruto dohodkih družine na mesec na
družinskega člana glede na povprečni mesečni bruto dohodek v preteklem letu, ki
izhajajo iz obveznih prilog Vloge za znižano plačilo vrtca.
Vlogo za znižano plačilo vrtca se vloži na
predpisanem obrazcu Ministrstva za šolstvo in šport v občini, v kateri imajo otroci
skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče, oz. imajo začasno prebivališče, če
so otroci tujcev, od katerih ima vsaj eden
od staršev na območju občine začasno
prebivališče in je zavezanec za dohodnino
v Republiki Sloveniji.
Predpisani rok za vložitev Vlog za znižano
plačilo vrtca za naslednje koledarsko leto
je 15. november. Občina Renče-Vogrsko
bo za pravočasne štela vse vloge, ki bodo
popolno vložene do 10. decembra 2008.
Obrazec za Vlogo za znižano plačilo vrtca
z navodili je na voljo v knjigarnah, papirnicah, na spletni strani Ministrstva za šolstvo
in šport in na spletni strani Občine RenčeVogrsko v rubriki Obrazci.
Odločbe o določitvi plačilnih razredov za
programe v vrtcih v letu 2009 bodo izdane
do 31. januarja 2009.

2. VLOGE ZA OPROSTITEV
PLAČILA ZA DRUGEGA IN
NADALJNJE OTROKE IZ ISTE
DRUŽINE, KI SO HKRATI
VKLJUČENI V VRTEC

Starše, ki želijo tudi v letu 2009 uveljavljati
oprostitve plačila za drugega in nadaljnje
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otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni
v vrtec, opozarjamo, da bo Ministrstvo za
šolstvo in šport priznalo pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje
otroke le v primeru, če bodo starši to pravico uveljavljali.
Pravica do brezplačnega vrtca se uveljavlja
na posebnem obrazcu »Vloga za oprostitev plačila za drugega in nadaljnje otroke iz
iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec«,
ki ni priloga Vloge za znižano plačilo vrtca. Staršem, ki želijo to pravico uveljavljati
tudi v letu 2009, svetujemo, da Vlogo za
oprostitev plačila za drugega in nadaljnje
otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni
v vrtec, posebej priložijo Vlogi za znižano
plačilo vrtca.
Obrazec za Vlogo za oprostitev plačila za
drugega in nadaljnje otroke iz iste družine,
ki so hkrati vključeni v vrtec, je na voljo v
vrtcih, na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport in na spletni strani Občine
Renče-Vogrsko v rubriki Obrazci.
Odločbe o oprostitvah plačil za drugega in
nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati
vključeni v vrtec, bo Občina Renče-Vogrsko na podlagi vloženih Vlog za oprostitev
plačila za drugega in nadaljnje otroke iz
iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec,
dostavila Ministrstvu za šolstvo in šport na
isti predpisan način kot za leto 2008.

3. DOLOČITEV PLAČILNEGA RAZREDA ZA PROGRAM
VRTCA, V KATEREGA JE
VKLJUČEN OTROK

Plačilni razred za programe v vrtcih se
določi z odločbo pristojnega občinskega
organa na podlagi dokazil o dohodkih in
premoženju družine ter predpisane lestvice. Osnova za določitev plačilnega razreda
je bruto mesečni dohodek na družinskega
člana v primerjavi s povprečno bruto plačo
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu. V posameznih
plačilnih razredih (od 1. do 8.) starši plačajo določen odstotek od cene programa
(od 10 % do 80 %). Pravilnik določa, da je
najvišje plačilo staršev 80 %, kar velja tudi v
primeru, če starši ne vložijo Vloge za znižano plačilo vrtca.
Predpisana lestvica plačilnih razredov
glede na bruto dohodek na mesec na
družinskega člana glede povprečno
bruto plačo v RS v preteklem koledarskem letu:

Plačil- Dohodkovni razred
ni
(delež bruto mesečnega
razred dohodka na družinskega
člana v primerjavi s povprečno plačo v RS v preteklem koledarskem letu)

Plačilo
(% cene
programa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

do 25 %
nad 25 % do 35 %
nad 35 % do 45 %
nad 45 % do 55 %
nad 55 % do 70%
nad 70% do 90 %
nad 90 % do 110 %
nad 110 %

Če so starši prejemniki denarne socialne
pomoči po odločbi Centra za socialno delo,
so oproščeni plačila vrtca za obdobje, v katerem jim je priznana pravica do denarne
socialne pomoči.

4. SKLEP O CENAH PROGRAMOV VRTCA IN DODATNIH
SUBVENCIJAH K PLAČILOM
PROGRAMOV VRTCA V OBČINI RENČE-VOGRSKO

Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov v
Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave, št.
9/2008) velja od 1. 9. 2008 za enote Vrtca
pri Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča-Bratuša Renče v Renčah in Bukovici; za enoto
Vrtca pri Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici na Vogrskem velja sklep o dodatnih subvencijah, medtem ko so cene za
programe vrtca določene s sklepom Občine Šempeter-Vrtojba.
1. Cene programov:
Ekonomske cene programov vrtca v OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se določene tako, da mesečne cene na otroka po
posameznih programih od 1. septembra
2008 dalje znašajo:

Prvo starostno obdobje
Programi
Celodnevni program
Poldnevni program
Drugo starostno obdobje
Programi
Celodnevni program
Poldnevni program

EUR
454,00
389,05

EUR
339,74
304,20

2. Dodatne subvencije k plačilom programov vrtca Občine Renče-Vogrsko
Subvencije k plačilom staršem zaradi
počitniške odsotnosti otrok iz vrtca v
juliju in avgustu

iz občine
Staršem otrok, ki so odsotni iz vrtca v OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in Vrtca
Vogrsko v juliju in avgustu, se prizna subvencijo k plačilu z odločbo določenega
prispevka za program vrtca po odbitku
neporabljenih živil v višini 75 % za čas odsotnosti otroka iz vrtca.
Oprostitev plačil staršev zaradi daljših odsotnosti otroka iz vrtca iz zdravstvenih razlogov
Starši otrok, ki so več kot 15 zaporednih
obračunskih dni odsotni iz vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša in Vrtca Vogrsko iz
zdravstvenih razlogov, so oproščeni plačila
programa vrtca za čas odsotnosti otroka iz
vrtca.
Dodatno znižanje plačil staršev za 1
plačilni razred za družine, ki imajo 3 in
več predšolskih in šoloobveznih otrok
Staršem, ki imajo 3 in več predšolskih in
šoloobveznih otrok, se plačilni razred, ki se
določi v skladu z lestvico iz 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniža za 1 (en) plačilni razred
oz. za 10 % cene programa, ki ga obiskuje
otrok. Dodatno znižan plačilni razred ne
more biti nižji od 1. plačilnega razreda oz.
od 10 % cene programa.
Upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi prispevka staršev
Staršem, ki imajo sklenjene pogodbe o
najetem stanovanjskem kreditu za rešitev
stanovanjskega problema, se vplačane
anuitete stanovanjskega kredita v obdobju
zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge odbije od dohodkovne osnove za določitev
plačila oz. od bruto dohodka družine.
Sredstva za kritje razlik med z odločbo
določenimi in med subvencioniranimi prispevki starši zaradi dodatnih subvencij in
oprostitev se zagotavljajo iz proračuna Občine Renče-Vogrsko.
Dodatne subvencije plačil staršev za programe v vrtcih na območju Občine RenčeVogrsko ne veljajo za tiste starše, katerim
bo v skladu z 29. členom Zakona o vrtcih
plačila za programe vrtca od 1. septembra
2008 dalje zagotavljala država iz državnega
proračuna.

Dodatne informacije lahko dobite pri
Vladki Gal osebno v času uradnih ur,
po telefonu: 338 45 04 ali na naslovu:
vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Višja svetovalka II za družbene dejavnosti
Vladka Gal

Predstavitev društva in opreme v Renčah

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO ŠEMPETER PRI GORICI
Nesreča ne izbira časa, kraja
in ne moči, s katero udari.
Ko nas pozivnik
s piskom obvesti, da je prišlo do
požara ali druge
nesreče, se kljub
prostovoljnosti
odrečemo marsikateremu lepemu
trenutku
Gasilci so se predstavili
v življenju ter
oddrvimo kolikor hitro je mogoče v
gasilski dom, da bi pomagali ljudem,
ki jih je doletela nesreča. Tako z vso
odgovornostjo poskušamo reševati
življenja ljudi, živali in materialne dobrine. Odgovor na vprašanje, zakaj vse
to počnemo, je, do smo ljudje z velikim
srcem, ki velik del svojega prostega
časa namenimo skrbi za varnost vseh
naših občanov.
Gašenje požarov, tako na objektih, kot
tudi v naravi, tako že dolgo ni več edino
gasilsko opravilo. Naša dejavnosti se iz
leta v leto povečuje. Tako gasilci posredujemo pri poplavah, plazovih, potresih,
na prometnih in drugih tehničnih nesrečah, pri ekoloških nesrečah, opravljamo
požarne straže, sodelujemo na čistilnih
akcijah, organiziramo dneve odprtih vrat
in še bi lahko naštevali.
Operativna enota PGD Šempeter pri
Gorici šteje 32 operativnih članov in
16 rezervnih operativnih gasilcev, ki so
usposobljeni za izvajanje nalog zaščite in
reševanja. V društvu poleg skrbi za ustrezno opremljenost z gasilsko-reševalno
opremo, veliko pozornosti posvečamo
tudi strokovni usposobljenosti operativnih gasilcev, saj sta tehnika in taktika
ključnega pomena za uspešno izpeljano
intervencijo.
PGD Šempeter pri Gorici deluje na območju občine Šempeter-Vrtojba in od
1. januarja letos tudi na območju občine
Renče-Vogrsko. Operativna enota trenutno razpolaga s šestimi vozili (poveljniško
vozilo PV-1 LAND ROVER, gasilsko vozilo
za prevoz moštva-GVM-1 Lada NIVA, gasilsko vozilo GV-2 Renault MASTER, gasil-

sko vozilo za gašenje gozdnih požarov
GVGP-2 UNIMOG, gasilsko vozilo z vodo
GVC 16/25 SCANIA 340, gasilsko vozilo z
vodo GVC 16/50 TAM 190), v sklopu katerih je gasilsko reševalna oprema.
Vsak ponedeljek pa imamo gasilci delovni dan, ki je namenjen vzdrževanju gasilskega doma, vozil in gasilsko-reševalne
opreme. Poleg tega pa je ta dan namenjen tudi praktičnim vajam, s katerimi se
še dodatno izobražujemo in nabiramo
fizično kondicijo.
Večkrat na leto pa svoje znanje preizkusimo tudi z organizacijo oz. udeležbo na
gasilsko-reševalnih vajah. Tako smo 17.
oktobra v Osnovi šoli Lucijana Bratkoviča
Bratuša v Renčah pripravili gasilsko-reševalno vajo, katere namen je bil preveriti
stanje organiziranosti, usposabljanja in
opremljenosti operativne enote ter izvedba evakuacije učencev in zaposlenih
iz šole. V popoldanskem času pa smo v
središču Renč predstavili občankam in
občanom našo dejavnost, vozila in opremo.
Sebastjan Kozar,
poveljnik PGD Šempeter pri Gorici
Foto: Bogo Rusjan

Predstavitev na trgu v Renčah
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iz občine
Srečanje ob stoletnici rojstva dr. Jože Vilfana

DOMOLJUBU V SPOMIN

Ko so ga vprašali, kaj je bil vzrok,
da je postal komunist je odgovoril:
»Primorska«
Joža Vilfan (1908-1987), pravnik,
politik, marksist, diplomat, predvsem pa domoljub in pošten komunist. Njegov rojstni kraj je Trst, kjer
je preživel otroška leta in v rosni
mladosti doživel moralni pretres ob
požigu Narodnega doma in selitev
iz ljubljene Primorske, kar je zaznamovalo celo njegovo življenje.
Kot priznanje za to, kar je Joža Vilfan
prispeval s svojo dejavnostjo, so Občina Renče-Vogrsko, Območno združenje
borcev za vrednote NOB Nova Gorica,
Goriški muzej in Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, raziskovalna postaja Nova
Gorica, 27. septembra na Vogrskem priredili srečanje. Udeleženci srečanja, med
katerimi je bil tudi Vilfanov sin Boštjan,
so napolnili dvorano dvorca Vogrsko.
Predsednik ZB Janez Stanovnik, je med
drugim poudaril njegovo veliko vlogo za
uveljavitev volje Primorcev, da se priključijo k Sloveniji. Ta politični akt dokazuje,
da priključitev Primorske ni bila dosežena za zeleno mizo, ampak je bila posledica zahteve primorskega naroda.
Dr. Jože Pirjevec je opisal Vilfanovo
odločilno vlogo pri informiranju jugoslovanskih komunistov o političnih razmerah na Primorskem in pri odločitvi partije, da zahteva priključitev Primorske k
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Jugoslaviji. Posebej so zanimivi podatki o
Vilfanovih stikih z Nehrujem. Proti koncu
svojega življenja se je močno zavzemal
za ideje o pluralnosti interesov (Kardelj)
in jih povezoval s pluralnostjo mišljenj,
kar bi naj bilo naslednja stopnja družbenega razvoja socialistične demokracije.
Štefan Cigoj je opisal mnogo osebnih
značilnosti, ki jih je spoznal v osebnih
stikih s to karizmatično osebnostjo in so
kazale na njegovo odličnost. Posebej se
spominja razgovorov z Jožo v Trstu, ko je
bil tam konzul in njegovo zaskrbljenost
za usodo slovenske manjšine, tudi zaradi
nesloge, ki je dajala moč nasprotnikom.
Dr. Savin Jogan je poudaril je njegovo

ob
Srečanje
i
stoletnic
a
rojstv

temeljito poznavanje razmer na Primorskem. Še posebej pa se ga je dotaknila
njegova pripoved o mnogokrat brezplodni borbi v Beogradu za dosledno enakopravnost republik. Takrat je prevladovala težnja po centralističnem vodenju,
Vilfan pa je vedel, da to ne vodi k dobremu koncu.
Dr. Milica Kacin Wohinz se spominja
Vilfana kot ognjevitega in prepričevalnega govornika iz partizanskih časov. Po
vojni pa je imela z njim mnoge stike, ko
je proučevala primorske politične struje
med vojnama in predvsem delo njegovega očeta dr. Josipa Vilfana. Čeprav
sta bila o marsičem drugačnega stališča,

iz občine

PRVO SKUPNO SREČANJE
UPOKOJENCEV
Naslednjič v Bukovici

ji je nesebično pomagal pri iskanju resnice, še posebej o TIGR-u.
Tudi dr. Branko Marušič se spominja
dr. Vilfana kot izrednega sodelavca pri
obravnavi zgodovine naše Primorske.
Večkrat je opozarjal, da se morajo zgodovinarji ukvarjati z vsemi obdobji, kajti
vsa so pomembna za narodno identiteto
in premalo obdelana.
S svojim prispevkom so se oglasili še drugi udeleženci, med njimi Franc PregeljBoro, ki je opisal sodelovanje z dr. Jožo
Vilfanom pri iskanju skupnega nastopa z
italijanskimi protifašisti v letu 1944.
Predlaga, da se temu velikemu rodoljubu postavi spomenik na Vogrskem, kjer
je Joža Vilfan kot predsednik pokrajinskega odbora OF sprejemal sklepe o priključitvi k Sloveniji.
Lepe spomine iz časov druge svetovne
vojne je predstavil tudi Angel Mlečnik,
kajti ves politični vrh je bil mnogokrat v
njihovem bunkerju. In tako se je zgodilo,
da je bil dr. Vilfan tam tudi na dan objave
kapitulacije Italije 8. septembra 1943.
Jelko Kašca iz Idrije je Jožo Vilfana
predstavil tudi kot velikega humanista,
ki ga je še posebej spoznal pri druženju
preživelih učencev partijske šole v Cerknem.
Po končanem uradnem delu srečanja, so
se udeleženci ob lepem vremenu in gostoljubni pogostitvi župana Aleša Bucika in njegove žene Ingrid sproščeno
pogovorili še o marsikateri temi.

Zmagovalci v škuljadi, balinanju in briškuli

Pozno spomladi smo staknili glave skupaj in se začeli
pogovarjati z županom Alešem
Bucikom o skupnem srečanju
upokojencev vseh treh krajevnih skupnosti v naši občini.

Ne bi bilo prav, če se ne bi posebej zahvalili ravnatelju Osnovne šole Lucijana
Bratkoviča Bratuša Bogomiru Furlanu
v Renčah, ki nam je priskočil na pomoč
pri organizaciji prehrane.
Hvala vsem, tudi kuharjem in pomočnicam.
Vzdušje je bilo enkratno; za to je poskrKdaj, kje in kako?
bel naš muzikant Franko.
Odločitev je padla: prvo srečanje naj bo Če nas je župan z vabilom vabil na prvo
v Renčah na kotalkališču.
skupno srečanje Društva upokojencev,
Dogovarjali smo se glede hrane, postrež- pomeni, da mu sledijo tudi naslednja.
be, glasbe in tudi glede športnega udej- Zelo lepo je sodelovati, za našo mlado
stvovanja.
občino je to še posebej vzpodbudno.
Organizirali smo razna tekmovanja, in si- Dobimo se naslednje leto v Bukovici. Do
cer: v škuljadi, balinanju in briškuli.
tedaj pa nasvidenje!
Vse je potekalo krasno. Ob slavnostni veRenata Tischer
čerji nas je župan prijazno nagovoril in
Foto: Bogo Rusjan
podelil nagrade zaslužnim športnikom.
I

Miran Pahor
Foto: Bogo Rusjan
Tudi lačni in žejni nismo bili
Občinski list
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iz krajevnih skupnosti
Grb krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga

EMŠO DVEH VASI

Predstavitev grba

Nastop Big Band NOVA

V septembru smo praznovali krajevni praznik tudi v naši krajevni
skupnosti. Praznovanje je potekalo
v ustaljenih okvirih: v soboto, 20.
septembra je v dopoldanskih urah
potekal tradicionalni pohod na
Sveti Ot. Zvečer pa je bila osrednja
prireditev »pod šotorom« v Volčji
Dragi. Na osrednji prireditvi je bil
predstavljen novi grb krajevne skupnosti. Obrazložitev želimo predstaviti tudi v občinskem listu.

Grb je - po domače povedano – neke vrste EMŠO neke skupnosti.
Svet KS se je odločil, da bomo predloge
zbirali preko javnega natečaja, ki je potekal v maju. Prejeli smo tri predloge,
izbranega vidimo tukaj pred nami. Avtor
grba je Goran Keber iz Volčje Drage.
Svoja predloga sta poslala tudi Tadeja
Trampuž iz Bukovice in Edvard Jogan
iz Volčje Drage.

preživeli zaradi ljudi, ki so znova zgradili
hiše, ki so se kljub žalosti zaljubili in osnovali nove družine, ki so podarjali nova življenja, ki so gradili tovarne in obdelovali
zemljo…

Ko se je začel v začetku letošnjega leta
pripravljati nov Statut KS, smo se v Svetu
KS soočili tudi z vprašanjem grba krajevne skupnosti. Menili smo, da je prav, da
bi podobno kot sosednje krajevne skupnosti imeli svoj grb, to pomeni, da bi
imeli neko svoje znamenje, s katerim bi
se istovetili, znamenje, ki bi označevalo
identiteto naših dveh vasi.
Grb – avtor Goran Keber

Kaj bi torej bil EMŠO naših dveh vasi,
naše krajevne skupnosti? Kaj je vsebina
in sporočilo našega grba?
Desetletja dolgo se 19. septembra ob
praznovanju krajevnega praznika spominjamo žrtev nemškega nečloveškega
nasilja nad krajani naših dveh vasi. 19.
september je bil eden najbolj črnih in žalostnih dni v zgodovini teh dveh krajev.
To je bil dan smrti, dan teme in žalosti.

Prisotne je pozdravil župan Aleš Bucik
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Nastop učencev POŠ Bukovica

A Bukovica in Volčja Draga sta še vedno
tu. Čeprav ju je nemški vojaški škorenj
hotel uničiti, izbrisati iz obličja zemlje, sta

Na grbu zato vidimo zelen list (iz puščave
smrti v oazo življenja - vinogradi, kmetijstvo), stilizirane sončne žarke (barva zlata, blagostanja in čarobnosti življenja) ter
vodo (ribo – povodje potokov, ki tečejo
skozi naše zaselke po številnih dolinah
ter se izlivajo v Vipavo).
Vse to pomeni novo življenje (zelena
barva, voda); pomeni veselje in srečo
(sonce, zlato) in pomeni pridne ljudi, ki v
teh krajih ustvarjamo in delujemo.
Grb, ki ima obliko poznogotskega polkrožnega ščita, tako najprej govori o
preteklosti: pomeni vse tiste ljudi, ki so iz
teme in smrti 19. septembra 1943 skozi
leta vojnega in povojnega trpljenja naredili, da v teh krajih sije sonce svobode in
sreče za vse ljudi.
Grb pa govori tudi o prihodnosti: pomeni našo željo in voljo, da bomo soustvarjali Slovenijo blagostanja in sreče prav tu
kjer živimo: v Bukovici in Volčji Dragi.
Stanko Šemrl

iz krajevnih skupnosti
Občni zbor krajevne organizacije zveze borcev

PODELITEV PRIZNANJ
ZASLUŽNIM
Dne 18.10.2008 so se na občnem zboru zbrali člani krajevnega odbora ZB Bukovica – Volčja Draga za vrednote NOB
(v nadaljevanju KOZB) in somišljeniki.
Dosedanji podpredsednik KOZB, Egon Žižmond je pozdravil prisotne, ki smo z minuto tišine počastili spomin na vojne žrtve.
Po potrditvi in izglasovanju organov zbora
(predsednika, 2. člana in zapisnikarja) je bil
predstavljen dnevni red in sledil je uradni del.
Za povabilo na zbor so se zahvalili častni
gostje, Rino Velikonja, Katjuša Žigon in
Aleksander Krpan. Egon Žigon, podpredsednik KOZB je povabljenega župana Aleša
Bucika opravičil zaradi utemeljene odsotnosti in predstavil poročilo o opravljenem delu
v preteklem štiri letnem mandatu, Rafael
Černic pa je predstavil finančno in nadzorno poročilo. V kratki razpravi, ki je sledila, sta
sodelovala Angel Mlečnik in Aleksander
Krpan. Prvi je po eni strani izrazil zaskrbljenost nad neprisotnostjo občinskih predstavnikov, po drugi strani pa pohvalil vrsto novih
somišljenikov, drugi pa je poudaril pomembnost obeleževanja pomnikov preteklosti
in obiska spomenikov žrtvam in talcem ter
predlagal organizacijo številčnejšega pohoda k spomeniku na Vidovem hribu, ki bi
potekal istočasno iz Nove Gorice, Šempetra in Vrtojbe ter Bukovice in Volčje Drage.
Sledila je podelitev spominske plakete KOZB
staremu partizanu, zasluženemu tovarišu
in sovaščanu Alojzu Uršiču, ter priznanj
ob 60 letnici Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (v nadaljevanju ZZB)
Radu Zornu in Aleksandru Krpanu. Plaketo in priznanji je podelil Rino Velikonja,
koordinator ZZB za severno Primorsko. Ob
tej priliki je bila predstavljena knjiga »Da ne
pozabimo«, ki jo je leta 2006 izdalo Območno združenje borcev in udeležencev NOB
in v kateri je Rino Velikonja zbral in uredil
najpomembnejše datume in dogodke iz
novejše primorske in goriške zgodovine.
Pri toliko nazivih združenj in organizacij, ki
jih v tem tekstu beremo, je potrebno obrazložiti, da je aktualna ZZB organizacija, ki

Rino Velikonja izroča priznanje Alojzu Uršiču

povezuje borce in druge udeležence NOB ter
posameznike, ki imajo do NOB in njenih vrednot pozitiven odnos. Organizacija, ki je bila
ustanovljena leta 1948 kot Zveza združenj
borcev NOV Slovenije, se je po osamosvojitvi
Slovenije preimenovala v Zvezo združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije in leta 2007
preimenovala na svoje sedanje ime. Trenutni
predsednik zveze je Janez Stanovnik. Osnovna enota ZZB je območno združenje Zveze
borcev. Območna združenja so organizirana
v vseh slovenskih upravnih enotah. Sedeže
imajo v krajih, kjer so sedeži upravnih enot,
in so registrirana kot samostojna društva.
Krajevne organizacije nadaljujejo delo območnih združenj. Njihove naloge so skrb
za sočlane, organiziranje prireditev, skrb za
spomenike in dediščino NOB ter seznanjanje javnosti z zgodovino in vrednotami NOB.
Na volitvah je dosedanji odbor ZB prejel
razrešnico in predstavljena ter izvoljena je
bila kandidatna lista novih članov KOZB,
to so: Karmen Furlan, Branko Čevdek,
Lilijana Čevdek, Peter Đordevič, Bogdan Sošnja, Zvonko Petejan, Vojko
Žižmond, Angel Mlečnik, Goran Keber, Rafael Černic in Egon Žižmond.
Vsi prisotni so bili vidno zadovoljni in ponosni, da se demokratične vrednote NOB negujejo, saj iz njih nove generacije lahko črpajo
moč za oblikovanje spoštljivega in humanega odnosa do sočloveka ter prijateljskega odnosa med različnimi narodi in generacijami.
Uradni del zbora se je nadaljeval ob sproščenem druženju ter pogostitvi, ki so jo pripravili
člani KOZB.
Karmen Kompara
Foto: Bogo Rusjan

DA NE
POZABIMO
Okupator je hotel z nasiljem v ljudeh
zatreti ljubezen do rodne grude. Toda
v gori je odjeknila puška, strel se je razlegel po dolini, po vaseh, za slehernim
gričem…
Vzplamtelo je in se vžgalo – ljudstvo se
je uprlo nasilju.
Borba je obrodila zlat sad – svobodo. Zasijala je kot zvezda po temnih, oblačnih
dneh na večernem nebu. Zablestela je,
kot žarek, ki zasije skozi priprta vrata.
Njena svetloba se je razlila nad našo
zemljo, prepojeno s trpljenjem in krvjo.
Ljubezen do domovine je premagala vse
težave in napore.

Bukovica in Volčja Draga ne bosta pozabili teh časov. Obdržali jih bosta v svoji
zgodovini z željo, da bi jih spoznali vsi
naši nasledniki.
Krajevni praznik Bukovice in Volčje Drage, 19.september je spomin na te dogodke – požig Volčje Drage. Upokojenci in Društvo zveze borcev za vrednote
NOB pripravljajo vsako leto pohod na
sv.Ot. S tem pohodom počastimo spomin na padle talce in na borce za Goriško fronto.
V bodoče si želimo, da bi s sodelovanjem
sosednjih občin pripravili skupen pohod
in srečanje ob spomeniku.
Samo tako bo naša generacija in mladina
znala ceniti požrtvovalnost in borbenost
svojih prednikov. Borci in talci – hvala
vam!
Tekst in foto: Renata Tischer

Predsednik KOZB je podal poročilo o delu

Priznanje je prejel tudi Alojz - Aleksander Krpan
Občinski list
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iz krajevnih skupnosti
Tradicionalna športna zabavna prireditev

Posodobitev pokopališča na vogrskem

ARČONSKA ŠKULJADA

KMALU BO NARED

V soboto 11.oktobra se je ob 10 uri zopet začela tradicionalna arčonska škuljada že dvanajsta po vrsti. Vse tekmovalce, goste in gledalce je najprej pozdravil in jim zaželel dobrodošlico župan občine
RENČE-VOGRSKO Aleš Bucik in slavnostno otvoril igre. Za nameček in lepo vzdušje je poskrbela tudi delegacija pobratene občine
Staranzano.
Točno pred dvanajstimi leti smo arčonski posebneži obudili staro
igro na škulje (kamne). Ker pa smo hoteli nekaj originalnega in pristnega, smo se, glede na to, da izhajamo iz kraja znanega po ročno
izdelanih zidakih, odločili uporabiti polovičke teh starih opek. To so
sedaj arčonske škulje. Pol opeke je ravno prav da lepo leži v roki in
se ga lahko vrže 10 in več metrov do balinčka.
Tekmovalci iz Arčonov smo v sklopu sportnega društva ŠKULJA edini, ki gojimo tradicionalno tekmovanje s pol zidaka.
Pa pustimo ta kratek opis delovanja vaških zanesenjakov. Arčonska
škuljada je bila prvenstveno namenjena druženju ljudi, da bi vsi vaščani po končanem letnem spravilu vseh kmetijskih pridelkov praznovali in se poveselili ob kozarčku dobre kapljice.
Prireditev sama pa je ušla čez meje vasi, pa tudi občine in države,
postala je velika škuljada, ki se iz leta v leto povečuje.
Na dan tekmovanja se zbere čez sto obiskovalcev in čez petdeset
tekmovalcev iz cele občine in okolice, prijatelji in tekmovalci iz sosednje Italije in Hrvaške Istre. Ob skrbi organizatorjev poteka igra
zelo zagreto; navdušeno navijanje gledalcev jih še podžiga k dobri
igri. Vsi prisotni pa se lahko okrepčajo s hrano in pijačo, ki je vedno
na razpolago.
Za tako druženje je potrebno kar veliko prostovoljnega dela, časa
in denarja. Za slednje pa se moram zahvaliti vsem darovalcem,
posebej pa družbam All G mont, KOMAR d.o.o, ŽIVEX Volčja Draga, trgovini SIEDRA, Martini Arčon s.p., mesnici KUKANJA, vrtnariji
MARVIN in še bi lahko našteval.
Posebna zahvala gre KS RENČE, ki je poskrbela za nagrade tekmovalcem, za prvo mesto kot najboljšemu pa daje MEDIC HOTEL pravi
kraški pršut, ki ga je letos prevzel:
1. mesto: Armando Fabjančić, Marčenigla (HR)
2. mesto: Fabjan Gregorič, Vogrsko
3. mesto: Davorin Petrovčič, Vogrsko
4. mesto : Milovan Gregorič, Vogrsko
Za nas Arčonce pa je nagrada to, da je prireditev lepo uspela in smo
bili vsi zadovoljni.
Arčonski pozdrav F. Arčon
Foto: Igor Vuk
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Dela na pokopališču na Vogrskem se odvijajo že več let.
Najprej je bilo potrebno pretesno staro pokopališče razširiti na vzhodno stran. Zaradi
strmega in neravnega terena
so bila opravljena zelo velika
gradbena dela. Potrebno je
bilo izvesti tudi nekaj prekopov, da smo lahko izvedli povezavo med starim in novim delom
pokopališča. Na zahodni strani smo kupili zemljišče za parkirišče.
Potreben je bil kar precejšen gradbeni poseg, da smo dolinico izravnali v ravni plato do nivoja ceste in tako pridobili primeren prostor
za parkirišče. Pred tem pokopališče ni imelo parkirišča. Za tem smo
začeli urejati pokopališko zgradbo z njeno okolico. Enotna odločitev sveta krajevne skupnosti je bila, da se stara in lepa pokopališka
zgradba ohrani in obnovi, poleg pa zgradi prizidek. V letu 2006 je
bil zgrajen podporni zid s pločnikom ob cesti, zahodni prizidek za
potrebe shranjevanja pokopaliških pripomočkov, urejene sanitarije v zahodnem delu stare stavbe in novo stopnišče z ograjo ter še
netlakovani plato s potrebno kanalizacijsko podzemno napeljavo
pred pokopališko zgradbo.
Z ustanovitvijo naše nove občine so se možnosti in sredstva za investiranje bistveno izboljšala. V skladu z občinsko razvojno strategijo,
da se do konca leta 2009 izgradi in posodobi vsa pokopališča v naši
občini je bilo za dokončanje del na našem pokopališču namenjenih
dovolj sredstev, da bomo že letos ta dela dokončali, v kolikor nam
bo tudi vreme naklonjeno. Do sedaj je že zgrajen prizidek mrliške
vežice in čajne kuhinje. Na novo je tudi urejena in tlakovana pokopališka pot. Trenutno so v mrliški vežici čajni kuhinji in prostoru za
svojce pokojnika v izvajanju notranja gradbena in instalacijska dela
ter montaža oken in vrat z zasteklitvijo. V nadaljevanju del bomo
dokončali in še opremili vse naštete notranje prostore, uredili fasado z razsvetljavo, montirali dodatne in zamenjali dotrajane ograje
in kovinska vrata, tlakovali prostor pred pokopališko zgradbo, poleg
parkirišča zgradili ekološki otok za odpadke in uredili ter asfaltirali
parkirišče.
S tem bomo planirana dela zaključili. V prihodnje bo potrebno dolgoročno delati na rešitvi problema prevelike natlačenosti grobov
na starem pokopališču. Glede na vse večje število žarnih pokopov
bo treba tudi razmišljati o ureditvi žarnega dela pokopališča, za katerega imamo že namenjen prostor.
Kazimir Kerševan

Foto: Bogo Rusjan

iz krajevnih skupnosti
Počastitev spomina na padlega partizana

Renški upokojenci v Benetkah

POHOD MOHORI- UŽIVALI V
LEPOTAH
NI-TRSTELJ

3. pohod na Trstelj

Pred Stjenkovo kočo

Organizaciji Zveze borcev za vrednote NOB Vrtojba in Renče
sta organizirali v nedeljo, 26. oktobra pohod od Mohorinov do
Trstelja v počastitev Vrtojbenca - partizana Kraške čete Emila
Bizjaka-Jurija in njegove, Kraške ali Stjenkove čete.
55 udeležencev je obleklo spominske majice in v prekrasnem
vremenu premagalo skoraj 600 metrov višinske razlike. Na poti
smo položili venec ob spominskem obeležju na Latnikih, kjer
je pred 66 leti žrtvoval mlado življenje partizan Jurij.
Velika sovražna ofenziva, v kateri je sodelovalo okrog 2000 italijanskih vojakov, policistov in karabinjerjev, je udarila v prazno,
ker je Stjenka svojo četo, ki so jo nameravali uničiti, pravočasno
umaknil. Edina žrtev je bil Jurij, ki je s svojim odporom rešil šesterico tovarišev, ki so se znašli z njim v obroču.
Pohodniki so položili venec tudi ob ploščo Kraški četi na Stjenkovi koči v spomin in počastitev vseh njenih padlih borcev. Ob
tem so se spomnili pomena majhne vojaške enote, ki pa se
je spretno izmikala tisočkrat številčnejšemu nasprotniku, mu
Venec v čast padlim borcem zadajala udarce in s tem krepila
samozavest narodnostno ogro1. Kraške čete
ženih primorskih ljudi. Vedno več
mladih je prijelo za puške in vedno večje je bilo upanje na rešitev izpod osovraženega režima.

V začetku oktobra je Društvo upokojencev Renče za svoje člane
organiziralo enodnevni izlet v Benetke. Čeprav je večina udeležencev Benetke že obiskala, nekateri tudi večkrat, je množična
udeležba pokazala, da so Benetke kraj, kjer zmeraj odkriješ nekaj novega ali pa preprosto uživaš v lepotah tega edinstvenega mesta. Izlet je bil zanimiv tudi zato, ker smo v mesto, na trg
Sv. Marka, prišli z morske strani z ladjo. Spotoma smo obiskali
otok Burano, ki je v bistvu mesto – otok, znan po čipkarstvu in
slikoviti arhitekturi. Nato smo se ustavili še na otoku Murano in
si ogledali eno izmed mnogih delavnic, kjer izdelujejo in prodajajo umetnostno oblikovano steklo. O lepotah samega mesta je škoda izgubljati besede, je pa ogled zelo naporen in terja
kar nekaj vzdržljivosti in iznajdljivosti. Na povratku je organizator izleta poskrbel za
“temeljito obnovo”
izgubljene energije
na kmečkem turizmu na podeželju
Furlanije, tako da je
povratek minil v prijetnem vzdušju.
Tekst in Foto: Boris
Arčon

Miran Pahor
Foto: Radoš Frančeškin
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Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša v projektu Evropska vas

KOKOŠKA JE NAVDUŠILA

plakatih, novo odkrite kraje pa označili
na našem zemljevidu.
Preko pravljice Zmajček Jami v Postojnski
jami in preko vsebin slovenskih ljudskih
pripovedk smo spoznavali značilnosti
Slovenije. Učenci tretjega razreda so se
podali na ogled glavnega mesta Ljubljane in tako smo dobili nekaj informacij iz
prve roke. Ves čas pa nam bil v pomoč
internet in različne enciklopedije.
Veliko smo peli in spoznavali otroške
ljudske pesmi. Še posebej smo uživali,
ko smo si ob pesmih izmišljali glasbene
spremljave z lastnimi in Orffovimi instrumenti. Pesem Ob bistrem potoku je mlin
nas je navdušila za otroški ljudski ples
»mlinček«. Ker pa tudi včasih niso plesali
samo otroci, ampak tudi odrasli, smo se
naučili še njihov ljudski ples »rašpla«.

Kot že nekaj let doslej je tudi v
letošnjem šolskem letu potekal
mednarodni projekt Evropska vas. Vanj se je že peto leto
zapored vključila tudi naša
šola - OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče.
Glavna koordinatorka in gonilna sila projekta na šoli je bila
Adrijana Likar, koordinatorka
za POŠ Bukovico sem bila
Barbara Mugerli, koordinatorka za vrtec pa Dorina Vončina
Kodelja. Za organizacijske
zadeve so skrbele Tanja Stanič,
Tamara Konič in Irena Zgonik.
Širši tim pa je sestavljalo več
učiteljic in vzgojiteljic.
Namen projekta je bil bolje spoznati vse
pridružene članice Evropske unije, se
seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko,
običaji, navadami, glasbo, nošo, posebnostmi, spoznati njihove zastave, grbe in
proučevati njihov način življenja.
Vse kar je nastajalo skozi celo šolsko leto
pri pouku, v podaljšanem bivanju in pri
drugih dejavnostih, so otroci na dan
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Evrope, 9. maja, predstavili v Novi Gorici,
na zaključni prireditvi. Vsaka sodelujoča
šola je predstavila izbrano državo in z
medsebojnim sodelovanjem vseh šol
smo zgradili vas, ki je prikazovala vse države Evropske unije.
Projekt Evropska vas se pri nas z zaključni prireditvijo ni končal, saj smo izdelke
otrok junija razstavili tudi v prostorih krajevne skupnosti Renče, kjer so si jih lahko
ogledali otroci vrtca, učenci šole, starši in
ostali obiskovalci.
Na podružnični šoli Bukovica smo za projekt Evropska vas izbrali državo Slovenijo.
V projektu sta sodelovala oba oddelka
podaljšanega bivanja, z mentoricama
Barbaro Mugerli in Matejo Mozetič.
Občasno pa so nam na pomoč priskočile
tudi razredničarke Marta Premrl, Bojana Drufovka in Desire Obid.

Leto se je bližalo koncu in nekateri so bili
z mislimi že na počitnicah. Tako smo se
s čopiči v roki in domišljijo podali še na
slovensko obalo.
Še pred uradnim zaključkom projekta,
smo v šoli naredili svoj zaključek. To je
bil kviz »Slovenija«. Tekmovali so učenci
prve triade, zmagovalni naslov je pripadal tretješolcem.
Na zaključni prireditvi smo predstavljali državo Slovenijo skupaj z otroki vrtca
Bukovica in Renče in učenci 7. razreda iz
Renč. Poleg stojnice, na kateri so bili razstavljeni izdelki, plakati in fotografije, se
je nekaj naših učencev predstavilo tudi
z »mlinčkom« in »rašplo«. Obiskovalcem
naše stojnice smo za spomin poklonili
lectova srca, ki smo jih izdelali iz slanega
testa.

Najprej smo spoznali državne simbole:
himno, grb in zastavo. Zastave smo si
tudi izdelali. Slovenija je bila na globusu zelo majhna, zato smo jo prerisali na
šeleshamer in dobili zemljevid. Vseh je
navdušila oblika kokoške. Najzanimivejša pa jim je bila ugotovitev, da živimo v
kokošji ritki.

Za sodelovanje v projektu so se na OŠ
Renče odločili učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane z mentorico
Almo Gregorič, učenci petega razreda
z mentorico Adrijano Likar in učenci zgodovinskega krožka z mentorico
Anko Lipicer. Prvi so se odločili za raziskovanje Slovenije, ostali za raziskovanje
Irske.

Podali smo se v odkrivanje znanih slovenskih krajev, rek, morja in seveda najvišje slovenske gore Triglava. Vsa naša
spoznanja smo predstavili na majhnih

Petošolci so se najprej podali v odkrivanje splošnih značilnosti Irske, v odkrivanje keltske kulture in z njo povezanimi
irskimi škrati - Leprechaune.

šola

SKUPNO
DRUŽENJE
OB TEDNU
OTROKA

Najraje so brskali po
internetu, zapisovali
informacije in oblikovali plakat. Tega so
popestrili s slikovnim
gradivom.
Izdelali so keltsko
naselje: glinene hiše,
prekrite s slamo. Iz
gline so izdelali tudi
keltske ornamente
različnih oblik, bralna
znamenja in obeske.
Dopolnili so jih z irskimi pregovori.
Najbolj jih je pritegnilo raziskovanje irskih škratov. Spoznali
so njihova oblačila, obnašanje in poslanstvo. Domovanje škratov so ponazorili
z mavrico in vrtom deteljic. Zgodbe o
škratih so zbrali v knjižici »Stories about
leprechauns«.
Za predstavitev so pripravili kviz o Irski,
igro »iskanje skritega zaklada« in pobarvanko za najmlajše.
Učenci zgodovinskega krožka so s pomočjo interneta in knjig izdelali zloženke
o Irski v slovenščini in angleščini.
Pripravljene izdelke in plakate so predstavili na zaključni prireditvi. Prireditev
so popestrili z irsko glasbo, ki jo je na
harmoniko zaigral petošolec Matic Vrtovec. Učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane so se odločili, da
bodo podrobneje spoznali domače jedi,
značilne za Vipavsko dolino. Pri pouku so
zbirali recepte in se poskušali v pripravi
jedi. Domače jedi (joto, štruklje in domač
koruzni kruh) so pripravili tudi za zaključno prireditev in jih delili mimoidočim.
Projekt je v vrtcu Renče in vrtcu Bukovica potekal prvič, v njem so sodelovali
otroci vseh skupin vrtca. Naloga, ki so si

jo zadali je bila spoznavati Slovenijo.
Kot edini vrtec med sodelujočimi so se z
izdelki in kulturnim programom predstavili na zaključni prireditvi.
V jaslični skupini Pikapolonice so z mentoricama Bojano Lapajne in Mojco
Kobal spoznavali ljudske prstne igre, izštevanke in rajalne igre.
V skupini Metulji so se pod vodstvom
Irene Zgonik in Vesne Špacapan podali v svet kulinarike. Skuhali so odlično
marmelado iz sliv in spekli kruh.
Otroci iz skupine Čebelic so z mentorico
Natašo Kutin spoznavali svoj domači
kraj Bukovico, zemljevid Slovenije in državne simbole. Iz odpadnega materiala
so izdelali maketo okolice vrtca, risali
slovensko zastavo in o novih spoznanjih
izdelali plakat. Prepevali so slovenske
ljudske pesmi in se učili plese, ki so značilni za našo državo.
V skupini Sončki so se z Marijo Pregelj,
Jožico Durn in Mojco Črnologar posvetili raziskovanju domačega kraja Renče. Največ časa in energije so namenili
reki Vipavi in skrbi za čisto okolje. Obiskali so ribiča in izvedli pravo malo čistilno
akcijo. Iz DAS mase so izdelali ribice in jih
postavili v naslikano reko Vipavo.
Skupina Zvezdice je z Livonko Pertot,
Ariano Oven in Mojco Bratina spoznavala slovensko zastavo in grb ter denar.
Pritegnilo jih je raziskovanje renških čebel. Obiskali so čebelarja, iz voska izdelali
sveče, s kaširano tehniko pa še čebelice.
S pomočjo pravljičnih junakov so pokukali tudi v druge države Evropske unije.

V soboto, 11. oktobra je
bil čudovit sončen dan,
kot nalašč za jesenski pohod. Otroci, vzgojiteljici
Marica in Mojca ter starši
iz skupine Sončki vrtca
Renče, smo se zbrali pred
občinsko stavbo v Bukovici in se ob 10 uri odpravili
na Sveti Ot.
S tem smo sklenili pester program dogajanj v našem vrtcu v tednu otroka. Pot
nas je vodila mimo markacij, ki so nam
jih pustili gozdni škratki, da bi nam olajšali »veliki podvig«. Vmes smo še malček
potelovadili, zapeli nekaj pesmic, v tišini
prisluhnili zvokom iz narave ter skrbeli
za čisto in zdravo okolje.
Čas je hitro minil in že smo bili na vrhu
Svetega Ota, kjer nas je čakalo kup presenečenj. Gozdni škratki so naš trud
nagradili z dvema skritima zakladoma.
Dobili smo bonbone in čudovite žogice Marogice, oponašali gozdne živali in
se neskončno zabavali v družbi vseh, ki
nas imajo radi.
Pohodu je sledil piknik v vrtcu v Renčah. Druženje smo sklenili ob 15 uri,
zadovoljni, saj je bil ta dan zares nekaj
posebnega.
Alenka Vodopivec

Barbara Mugerli
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Petošolci so obiskali sedež občine

RAZPRAVLJALI TUDI O
CESTAH

IZLET V AVST

cesto mimo Bosh servisa proti Arčonom
in če bi lahko dobili dva gola za nogomet. Za cesto mi je odgovoril, da jo bodo
popravili, za gole pa, da bodo poskušali
urediti. Na koncu smo se še posladkali,
potem pa je bil čas za odhod. Odšli smo
do bukovške šole in se s kombijem odpeljali nazaj v Renče.

Učenci 5. razreda se pri družbi
učimo o naši občini, zato smo
obiskali sedež občine.
Ob 10.30 smo odšli na šolsko dvorišče,
da nas je hišnik Marjan s kombijem odpeljal v Bukovico na občino.
V prvi pisarni nas je sprejela prijazna gospa, ki se nam je lepo predstavila. Ime ji
je Vladka, piše se Gal. Povedala nam je
veliko stvari o občini. Potem nas je odpeljala v sosednjo pisarno, kjer nam je Robert Ambrožič pokazal zemljevid občine Renče-Vogrsko. Gospe Vladki in Robertu smo izročili dve sovici v spomin na
našo šolo. Ko smo odhajali iz pisarne, nas
je pričakal župan, nas popeljal v svojo pisarno in nam jo razkazal. Odpeljal nas je
tudi v sejno sobo, kjer smo se posedli in
mu podarili darilo – njegov portret. Povedal nam je veliko o občini. Potem smo
ga spraševali, če bi lahko naredili še kakšne stvari v okolici šole, pri šoli in v šoli.
Jaz sem ga vprašal, če bi lahko popravili

Ta dan mi je bi zelo všeč, saj sem izvedel
veliko novega o naši občini.
Gregor Arčon

…IN ŠE NEKAJ MISLI, VTISOV ..

Vsi na občini so bili prijazni in jaz sem se
dobro počutil. (Nik)
Povedali so nam, da bo v Renčah pravi
športni park, ki bo imel tudi bazen, imeli
bomo naravoslovno učilnico, tam bodo
tudi igrala. Komaj čakam, da bom videl
vse to. (Dimitrij)
…Čez nekaj časa sem dvignila roko.
Med čakanjem sem imela tremo. Ko je
gospod župan pokazal name, mi je odleglo. Najprej sem se predstavila, nato pa
postavila vprašanje. (Ula)
V sejni sobi sva županu podarili portret,
ki sem ga narisala. Bil je zelo vesel. (Manca)
Veseli smo bili, ko nam je gospod župan
rekel, da bodo pri šoli naredili športni
park. (Tadej)
Ko smo spraševali nas je bilo malo strah,
a potem je bilo vse v redu. (Jernej )
Jaz sem se počutil lepo, delavci tam so
prijazni. (Timotej)
V sejni sobi smo razpravljali o cestah,
pločnikih, kanalizaciji, lučeh, prehitri vožnji,…Imel sem lep občutek, župan mi je
resno odgovarjal. Vesel sem bil, ker sem
veliko izvedel o občini. (Klemen)

Na našem potovanju po Avstriji
smo si najprej ogledali vodni
grad Hellbrun v predmestju
Salzburga. To je bila lovska rezidenca salzburških knezoškofov,
zgrajena pred 400 leti.
Otroci so uživali v vodnih igrah.
Bilo je lepo in zabavno.
Potovanje si bom zapomnil,
zaradi ogleda vodnega parka, ko me je
nepričakovano poškropila voda.
Zanimivo je bilo,
ko se je curek vode igral z žogico.
V vodnem parku sem občudoval gibanje
kipcev.
V vodnem parku sem se usedla za mizo,
kjer je kralj Marcus prirejal zabave.
Uživala sem sredi vodometov,
čeprav sem bila malo mokra.
Na prireditvi smo dobili lepe nagrade in
steklene labode. Smešno mi je bilo, ker so
čudno govorili
in nisem nič razumel. Z Markom sva dajala ven smešne besede. Dobro so nas
postregli.
Zahvaljujemo se vam za čudovit sobotni dan in izlet po Avstriji
Marta Premrl
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RIJO

POŽAR V ŠOLI RENČE

V petek, 17. oktobra, malo pred
deseto uro, je v eni od učilnic
Osnovne šole Renče zagorelo.
Učenec, ki je poskušal ogenj
pogasiti, se je opekel, v paniki, ki je nastala, se je učenka
spotaknila in si poškodovala
nogo.
O požaru je bil obveščen ravnatelj, ki je
po šolskem ozvočenju učence pozval,
naj čimprej zapustijo šolsko poslopje in
se umaknejo na prostor za evakuacijo.
Takoj zatem je poklical na številko 112,
na kratko opisal dogodke in zaprosil za
pomoč.
Učenci in delavci šole so v zelo kratkem
času zapustili učilnice ter nudili prvo pomoč ponesrečenim. Gasilci Gasilskega
društva Šempeter, ki naše območje dobro poznajo, so zelo hitro prišli, pogasili
požar ter poskrbeli za varnost vseh prisotnih.

Tokrat je šlo le za vajo umika iz šole, vendar je vse potekalo, kot bi šlo zares. Na
kraj dogodkov sta prihitela tudi podžupan in poveljnik Civilne zaščite Občine
Renče – Vogrsko ter se sama prepričala
o usposobljenosti ravnanja učencev in
delavcev šole v primeru elementarnih
nesreč.
Po umiku iz šole, gašenju požara in nudenju prve pomoči, so gasilci prikazali
še delovanje mladih gasilcev ter načine
gašenje ognja z različnimi gasilnimi aparati.
Tekst in foto: ravnatelj Bogomir Furlan
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Tekmovalci A.B.C. SPORTA uspešno zaključili sezono

Avtomobilisti zaključujejo
bogato tekmovalno sezono

PREPRIČLJIVI DOMA IN
VASJA
V TUJINI
MIKLAVČIČ
DRŽAVNI
PRVAK
Končala se je tekmovalna sezona 2008 v motokrosu. Člani kluba A.B.C.
Sport so sezono zaključili uspešno in kar je najbolj pomembno, brez hujših
poškodb. Dirk je bilo toliko, da časa za počitek skoraj ni bilo. Od prve dirke
za državno prvenstvo, ki je bila v Vrtojbi 30. marca, do zadnje 12. oktobra
v Slovenj Gradcu se je zvrstilo kar 8 pokalnih in 6 Državnih dirk.
Poleg vseh tekmovanj se
je prvič udeležil tudi prve
evropske dirke v razredu
OPEN. Po nepričakovani
kvalifikaciji na dirko je
prišel do 19. mesta in prvih dveh točk za evropsko prvenstvo. Uspeha je
bil še toliko bolj vesel saj
je dirko vozil z motorjem
250 ccm v kategoriji kjer
vozijo motorji nad 450
ccm.
Naši tekmovalci so se trudili po svojih
močeh in dosegli kar nekaj vidnih rezultatov.
Vsi štirje člani kluba so se udeležili dirk za
pokal Akrapovič. V kategoriji 85 ccm je
Tilen Vičič osvojil skupno 6. mesto, njegov starejši brat Janoš Vičič pa v kategoriji OPEN 17. mesto.
V kategoriji 125 ccm sta vozila Gregor
Komac, ki je osvojil skupno 43. mesto, in
Andrej Gregorič, ki ga je od pokalnega
prvaka ločilo le nekaj sekund.
Gregorič je na vseh osmih pokalnih dirkah stal na stopničkah, vendar mu je na
koncu zmanjkalo malo športne sreče in
pripravljenosti, a je vseeno zadovoljen
kot podprvak z zaostankom 4 točk za prvakom in 93 točk pred tretje uvrščenim.
Udeležil se je tudi 6 dirk za državno prvenstvo v kategoriji 125 ccm. Vsako dirko je zaključil z rezultati okrog desetega
mesta, razen ene, ki jo je zaradi poškodbe
kolena izpustil. Zaradi tega je sezono zaključil nekoliko slabše na 13. mestu.
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Po končanem prvem delu sezone, ko
na domačem terenu ni bilo dirk, sta se
z Gregorjem Komacem udeležila še
mednarodne dirke v Srbiji, od koder se je
Andrej vrnil s pokalom za tretje mesto in
Gregor z uvrstitvijo na šesto mesto.
Tako je sezona za člane kluba A.B.C.
Sport končana. Pripravljajo pa se že za
naslednjo sezono, kateri bo konkurenca
bolj močna in bo treba trdo delati ter se
marsičemu tudi odreči, da bodo rezultati
dobri.
Motokros ni šport divjakov, ampak šport
vztrajnih, fizično, psihično in strokovno
pripravljenih tekmovalcev.
A.B.C. Šport
Foto: Žan Marušič

o!

m
Čestita

Vasja Miklavčič, prvi iz leve

Tako kot v mnogih športih tudi avtomobilisti zaključujejo letošnjo tekmovalno sezono. Brata Miklavčič,
Tadej in Vasja, sta letos nastopala v
različnih disciplinah.
Tadej je prestopil med rejliste in kot novinec tekmoval s spremenljivo srečo.
S svojim Renault-Clio RF je nastopal v
kategoriji do 2000 ccm in tekmoval na
vseh šestih dirkah za državno prvenstvo
in na koncu zasedel 5. mesto. V aprilu je
bila prva dirka in sicer je na Rally Lavanttal v Avstriji zasedel 4. mesto, v maju je
bil na Saturnusu zaradi okvare dirkalnika
brez uvrstitve, na tekmi v Velenju je v juniju zmagal, v Mariboru je v začetku julija
zasedel 4. mesto, na najbližjem reliju Primorje Ajdovščina konec avgusta pa je bil
tretji. Žal pa je imel smolo na zadnji tekmi v Postojni, kjer je zaradi nesreče moral
odstopiti. Izven tekem za državno prvenstvo pa je nastopil še na reliju v Srbiji, kjer
pa prav tako ni prispel do cilja.
Veliko bolj uspešen pa je bil njegov mlajši brat Vasja, ki ga je nasledil v cestno hi-

šport
trostnih dirkah. Z avtomobilom Suzuki
Swift GTI je v kategoriji do 1400 ccm
postal državni prvak tako v skupini do
21 let kot tudi skupno. Na posameznih
tekmah je dosegel naslednje uvrstitve:
v maju Sevnica 8. mesto, v juniju Gorjanci 3. mesto in 1. mesto na Rogli. V juliju je zmagal v Ilirski Bistrici in nato še na
Lučinah. Na tekmi v Avstriji je bil tretji,
na zadnji tekmi, v oktobru na Učki (Hrv.)
pa je bil drugi, kar je zadostovalo za skupno letošnjo zmago. Čestitamo!!!

Nobena skrivnost ni, da je avtomoto
šport drag šport in brez podpore in razumevanja najbližjih ne bi šlo. Zato sta
na prvem mestu med sponzorji prav
starša s svojo firmo Avtoprevozništvo in
storitve z gradbeno mehanizacijo. Poleg
njih so jim kot sponzorji stali ob strani še
Kristančič Robert – Storitve z gradbeno
mehanizacijo iz Renč, Avtoprevozništvo
Valter Makorič iz Orehovelj, Avtomark iz
Ajdovščine, Reklame in napisi Spectrum
iz Solkana, All-G Mond iz Renč, Eurospin
– EKO iz Renč, Avtoprevozništvo Goran Stepančič iz Renč in morda še kdo.
Vsem sta Vasja in Tadej zelo hvaležna,
kakor tudi svojim zvestim navijačem, ki
jih spremljajo na tekmah, zlasti še Darji in
Jožetu Lavrenčiču.
Letošnja sezona je tako končana, čaka
ju le še ena dirka na Hrvaškem in nato
bodo misli usmerjene na novo sezono,
kjer bodo cilji spet borba za ohranitev
naslova med hitrostnimi dirkači ter prodor v vrh med rejlisti.

Kotalkarice na evropskem prvenstvu v Španiji

SARINA BRONASTA
MEDALJA

V španskem mestu Fuengirola se je od 22.
do 27. septembra odvijalo evropsko prvenstvo v umetnostnem kotalkanju za mladince
in člane. Sara Pregelj je v kategoriji mladink, osvojila bronasto medaljo v kombinaciji, takoj za dvema italijanskima tekmovalkama. S tem je še enkrat dokazala, da spada Slovenija v sam evropski kotalkarski vrh.
Poleg Sare sta se omenjenega tekmovanja udeležili še mladinki Martina Vetrih, ki je bila četrta v kombinaciji, ter Kaja Arčon, ki je nastopala
samo v obveznih likih in dosegla deveto mesto.
V kategoriji članic pa so slovenske barve zastopale Lucija Mlinarič, ki je bila četrta v kombinaciji ter sestri Nika in Teja Arčon, Renčanki,
ki tekmujeta za novogoriški kotalkarski klub. Zasedli sta osmo mesto v kombinaciji ter deveto
v obveznih likih.
Dve zlati, dve srebrni in ena bronasta medalja - to je nabor medalj, ki so si jih tekmovalke

renškega kluba prislužile na tekmovanju Pokal
Evrope, ki je potekalo v Trstu (fotografiji) od 2.
do 4. oktobra 2008. Pokal Evrope je tekmovanje za mlajše kategorije tekmovalcev, velja pa
podobno kot evropsko prvenstvo pri starejših kategorijah. Pet športnic iz Renč je več kot
odlično predstavljalo slovensko reprezentanco,
kajti vsaka od njih se je domov vrnila z odličjem.
V kategoriji mlajših deklic sta Lana Pregelj in
Jessica Marka zasedli prvo in drugo mesto,
enako v kategoriji starejših deklic Tanita Kaja
Černe in Ana Turel. V kategoriji mlajših mladink pa je Danaja Černe osvojila odlično tretje mesto. Tjaša Zorn in Jan Kerševan pa se
tekmovanja žal nista udeležila zaradi poškodb.
Na Pokalu Evrope so sodelovale naslednje države: Italija, Nemčija, Španija, Portugalska, Nizozemska, Velika Britanija, Avstrija in Slovenija.

Čestitke vsem tekmovalkam!

Majda Rusjan
Foto: Nives Černe

Boris Arčon
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mladi

POTOPIS PO ZDA

Urban, Jernej in Denis, trije člani Društva
Mladi Renče-Vogrsko
so se pravkar vrnili z
štiri mesečnega potepa čez lužo. Polni
vtisov, svežih fotografij ter videoposnetkov so nam v nedeljo
26.10.2008 v Kulturnem domu v Renčah
pripravili zanimivo ter
zabavno predstavitev
njihovega poletja v
ZDA.

OBČNI ZBOR
V koči pri Marku na Kremencah v Renčah
je v petek 17.10.2008 potekal prvi redni
občni zbor društva, namenjen vsem članom društva. Redni občni zbor sklicuje
izvršni odbor društva enkrat letno.
Društvo Mladi Renče-Vogrsko Vas obenem vse občane vabimo na kulturni
koncert »Napolnimo dvorano v Bukovici«, ki bo 28. novembra v kulturnem
domu v Bukovici, s kasnejšo pogostitvijo.
Mladi Renče-Vogrsko

BUČARIJADA 2008

Nagrajenca za največjo Bučo

Društvo Mladi Renče – Vogrsko smo v četrtek 30. oktobra
priredili simpatično tekmovanje za največjo in najlepše
oblikovano bučo. Zmagovalca
sta čakali bogati nagradi – digitalna fotoaparata.
Tekmovanje je potekalo na atriju pri Kulturnem domu v Bukovici, izdelanih pa je bilo 16
super inovativnih in kreativnih
buč. Tričlanska žirija, ki je ocenjevala izvirnost, natančnost
izreza ter izgled buče v temi,
je nagradi poslala v roke Lana
Cuderja ter Anje Pregelj.
18
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Nagrada za najlepše oblikovano bučo

Tudi ob pečenem kostanju in kuhanem
vinu je bilo prijetno

Zamisel in namen akcije je bil predvsem
ta, da bi se tako otroci, kot tudi starši in
stari starši vsaj za en dan združili in skupno postali ustvarjalni. Za dodatek in
držanje dobre volje pa smo se vsi lahko
krepili še s kuhanim vinom ter pečenim
kostanjem.
Želimo si, da bi dogodek »postavil korenine« in postal tradicionalen tako, da
lahko rečemo: »Nasvidenje, naslednje
leto!«.
Mladi Renče-Vogrsko
Foto: Bogo Rusjan

Obdelava buče v upanju na nagrado

brskanje po preteklosti

VEČ KOT 12O LET OD ZAČETKOV
SOKOLSKEGA GIBANJA NA
GORIŠKEM

sokolskega gibanja, pevsko in tamburaško društvo Svoboda,
ki je vzniknil in se ki je zavzemalo tudi knjižnico in čitalnico.
uveljavil zlasti v slo- Vižintin navaja, da v Renčah sokolskega
vanskem svetu in društva ni bilo, da pa se je takšno društvo
ga je v mnogočem nahajalo v sosednji vasici Gradišče nad
mogoče primerjati Renčami (Gregorčič) v takratnem sklopu
z načeli in dejavno- z občinsko upravo v Renčah. Isti vir še
stjo poznejših dru- dodaja, da so se tja včlanili Renčani, željni
štev Partizan. Usta- telovadbe. Ker so se v nekaterih društvih
novitelj sokolstva dejavnosti prepletale, je čisto mogoče, da
dr. Miroslav Tyrš je se je znotraj društva Svoboda našla skuv spisu, objavljenem pina, ki bi se želela ukvarjati s športom. V
leta 1871, zapisal: Renčah tedaj (domnevno) ni bilo primer“Naša prva in najva- nih prostorov, zato so to dejavnost prežnejša naloga izhaja selili na Gradišče. Z gotovostjo lahko reČlani Društva Sokol na Gradišču leta 1910, v drugi vrsti v sredini sedi vaiz spoznanja, da je čemo, da je tamkajšnje sokolsko društvo
ditelj Franc Duršot iz Renč.
pred vsemi ostalimi obstajalo leta 1910 (fotografija), telovadili
Iz nekaterih drobcev smo sestavili zlo- zahtevami treba ohraniti narod…v trajni so (domnevno) v grajski dvorani (po prvi
ženko, kjer je še veliko nejasnosti, a ven- in sveži moči, v telesnem in duhovnem svetovno vojni, ko je bil grad porušen, pa
dar vse kaže na to, da je bila v Renčah oz. zdravju, ki ne dovoljuje, da bi se pojavilo kar zunaj), vaditelj pa je bil Franc Duršot
med Renčani strokovno vodena telovad- kakršnokoli razpadanje in s tem kakršen- iz Renč. Renčani so bili torej prisotni v graba prisotna že na prelomu devetnajstega koli zastoj ali nazadnjaštvo…Naj mi bo tu diškem sokolskem društvu (natančno štev dvajseto stoletje, morda pa tudi še ne- dovoljeno, da odprto in iskreno rečem, da vilo oz. seznam v celoti nista znana) in so
mora vsa naša dela
koliko prej.
Začetki organizirane šolske telovadbe prežemati silni, nena Slovenskem segajo v sredino devet- ustavljivi ustvarjalni
najstega stoletja, a šele leta 1869 je bila duh”. Matjaž Anžur
telovadba z zakonom umeščena v šol- pa v Sokolskem veski kurikulum osnovnih šol kot obvezen stniku (1894) zapiše:
šolski predmet. Čeprav v Renčah obstaja “Naša prva naloga
osnovna šola vsaj od leta 1815, je telovad- naj bo, da k telovadba v rednem šolskem programu tudi pri bi privabimo čim več
nas povezana z letom 1869, v strokovnem mladine, po možnopogledu pa (najbrž) z izdajo prvih priroč- sti s starši… da bo
nikov, kakršen je recimo knjižica Josipa naraščajnik pridobil
Zime Telovadba v ljudski šoli iz leta 1872. potrebno moč, giPri pripravi brošure o zgodovini športa in bljivost, pozornost,
telesne vzgoje v Renčah smo prišli do ne- občutek, vztrajnost Sokolice s sokoli na Gradišču pred prvo svetovno vojno
katerih novih spoznanj, ki jih bo potrebno – torej vse tisto, kar
potrebuje dober športnik. Naj bo prihod v v njem odigrali dokaj pomembno vlogo.
v bodoče še dopolnjevati.
Iz Enciklopedije Slovenije (12. zvezek, str. telovadnico tudi priložnost za odkrivanje Skupaj s kulturnimi društvi so nastopali
144) izvemo, da je bil leta 1887 ustano- njegovega talenta in usmeritev na priho- na množičnih prireditvah po vsej Goriški župi. Igrali so in prepevali slovenske
vljen Goriški Sokol. Slovenska sokolska dnjo športno pot”.
zveza (ustanovljena 1905) pa je nekaj let Kaj pa v Renčah? Je v naši vasi obstajalo pesmi, telovadci pa so izvajali skupinske
pozneje (1909) organizirala območne so- društvo Sokol? Morda sokolstvo kot ideja nastope.
kolske župe za boljše usmerjanje mnogih in gibanje? Mija Ušaj v diplomskem delu (Povzeto iz brošure Šport in telesna vzgoja v
novih društev. Na internetni strani Špor- (1962) o zgodovini sokolstva na Goriškem
Renčah 1947 – 2007, 19. maj 2007, avtor je
tnega društva Partizan Renče beremo, povzema izjavo Bogomila Vižintina
Radivoj Pahor).
da je leta 1913 Goriška župa (območje Mila (1905-1978), ljudskega tribuna ter
današnje Goriške oz. severne Primorske) izjemno dejavnega ustvarjalca v kultur- V prihodnji številki bomo povzeli dogodštela že 22 društev z 972 člani. V nekaj nem, političnem in javnem življenju Renč, ke med obema vojnama do ustanovite
kratkih navedbah bomo le bežno prika- Goriške in Slovenije, ki omenja, da je bilo v fizkulturnega društva po končani drugi
zali ustvarjalni in narodnoobrambni vidik Renčah leta 1901 (ali 1902) ustanovljeno svetovni vojni.
Občinski list
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izredni dogodki

POŽAR V SKLADIŠČU
PODJETJA ULTRAPAC

V delniški družbi ULTRAPAC
iz Volčje Drage, kjer dela okrog
90 zaposlenih, je v sredo, 15.
oktobra okrog 20. ure zagorelo
v enem od objektov tovarne.
Direktor družbe Marjan Lasič
je o dogodku povedal:
V okviru modernizacije proizvodnje
mešalnice barv in destilacije rabljenih
razredčil je v objektu, ki je bilo tudi priročno skladišče rabljenih barv, potekala
revizija destilatorja rabljenih razredčil. Iz
do sedaj neznanega razloga je v času, ko
je italijanski montažer izvajal dela, prišlo
do vnetja uskladiščenih barv in razredčil.
Požar se je v hipu razširil po celem prostoru.
Zahvaljujoč prisebnosti delavcev popoldanske izmene in izredno hitrem odzivu gasilcev iz Šempetra, Nove Gorice in
Dornberka je bil požar hitro omejen in
pogašen. Hitra akcija je preprečila, da bi
se požar razširil na sosednje objekte. Na
prizorišče so takoj prišli tudi pripadniki
Civilne zaščite, policije, zdravstveni delavci, podžupan občine Renče-Vogrsko
Radovan Rusjan in župan Mestne občine Nova Gorica Mirko Brulc.
V neposredni bližini mesta požara teče
potok Bazaršček. Ob gašenju požara je
bila uporabljena velika količina vode in
gasilne pene. Glede na možnost, da bi
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ob tem bila onesnažena voda v potoku
in nato v reki Vipavi, kamor se Bazaršček
izliva, so bili naslednjega dne odvzeti
vzorci vode v potoku in dani v analizo.
Prvi izsledki ne kažejo posebnega vpliva na kvaliteto vode v potoku. Dokončni rezultati analiz pa še niso znani. Po
enem tednu so ribiči opazili pogin rib v
bližnjem jezeru. Tudi tu so bili vzeti vzorci vode, vendar rezultati analize še niso
znani. Pomembno je poudariti, da so
snovi, ki so gorele, visoko vnetljive, niso
pa strupene.
Takoj po omejitvi požara je bila prva skrb
za zagotovitev pogojev za nadaljnjo nemoteno proizvodnjo. Že tekom noči je
bil navezan kontakt z dobavitelji barv,

ki so se takoj odzvali in že naslednjega
dne dobavili zadostne količine surovin
za nadaljevanje proizvodnje. Na srečo
je bil požar omejen le na objekt, kjer je
potekala modernizacija mešalnice barv.
Objekt, kjer poteka klasičen proces priprave barv, pa ni bil ogrožen. Proizvodnja je tako stala le od 20 ure na dan požara do 6 ure naslednjega dne. Potrebno
je poudariti, da je bil izredno hiter odziv
drugih proizvajalcev, dobaviteljev in sosednjih podjetji, ki so nudili pomoč. Direktor Lasič se iskreno zahvaljuje vsem,
ki so sodelovali pri gašenju požara, nudili
takojšnjo pomoč in izrazili pripravljenost
za pomoč.
Delniška družba ULTRAPAC spada med
največje proizvajalce PE foliji in vrečk v
Sloveniji. Po združitvi programov z delniško družbo MOTVOZ iz Grosuplja, so
med največjimi proizvajalci fleksibilne
embalaže in edini s kompletnim programom. Ultrapac ima okrog en milijon
evrov mesečne realizacije. Načrtuje pa
okrog 15 odstotno povečanje realizacije
za prihodnje leto. Srečuje se s problemom pomanjkanja delovne sile. Že sedaj
zaposluje 10odstotkov tujih delavcev.
Trend proizvodnje gre v smeri avtomatskih foliji (predpakiranje živil v veletrgovinah z živili), proizvodnje bio-razgradljivih
foliji in foliji iz recikliranih materialov. V
kratkem pričakujejo certifikat EPI, ki potrjuje kvaliteto njihovih proizvodov.
Tekst in foto: Bogo Rusjan

najava

KOLEDAR PRIREDITEV
V OBČINI RENČE-VOGRSKO
V OBDOBJU NOVEMBER –
DECEMBER 2008
KDAJ

PRIREDITEV

KJE

ORGANIZATORJI
Krajevna skupnost Renče, KO ZB Renče, OŠ
Renče
KTD Vogrsko, OŠ Renče, KO ZB

1. november

Komemoracija

Renče, Trg

1. november

Komemoracija

1. november
9. november

Komemoracija
Blagoslov prenovljene
cerkve v Renčah
Martinovanje Vogrsko

Vogrsko, spomenik in pokopališče
Bukovica – spomenik NOB OŠ Renče, podružnična šola Bukovica
Renče, cerkev
Župnija Renče

9. november

Vogrsko

Kulturna dvorana Renče

KTD Vogrsko, Krajevna skupnost Vogrsko,
Društvo mladi Renče-Vogrsko
SNG Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko,
OŠ Renče
Krajevna skupnost Renče

Renče, Župnišče

Karitas Renče, Župnija Renče

Kulturna dvorana Renče

28. november

Gledališka predstava za
otroke
Gledališka predstava,
amaterska skupina Kanal,
komedija Dr.
Tradicionalno srečanje
jubilantov
Tamburaški koncert

5. december
5. december

Miklavževanje
Postavitev smreke

Kulturna dvorana Renče
Bukovica

6. december

Postavitev smreke

Vogrsko

7. december

Srečanje upokojencev in
starostnikov Renč
Postavljanje smreke
Postavljanje smreke
Razstava starih novoletnih
okraskov
Božično novoletni koncert
Kotalkarska revija
Stojnice dobrote

Osnovna šola Renče

10. november
14. november
16. november

9. december
9. december
12/13. dec.
13. december
13. december

Kulturna dvorana Bukovica Društvo mladi Renče-Vogrsko

Renče
Volčja Draga
Krajevna skupnost Renče
Dvorec Vogrsko
Kotalkališče Renče
Renče, Trg

26. december

Telovadna akademija
Telovadnica Renče
Božični potop in stojnice
Renče, ob Vipavi
dobrote
Božično Novoletni koncert Kotalkališče Renče

27. december
31. december

Pohod z baklami
Skupno silvestrovanje

Stara gora-Vogrsko
Kotalkališče Renče

December

Novoletni obisk
starostnikov na domu
Dan šole in novoletni živžav

Renče in okolica

19. december
20. december

Renče, Trg

Župnija Renče
Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga,
KTD Vogrsko
Krajevna skupnost Vogrsko,
KTD Vogrsko
Društvo upokojencev Renče, Rdeči križ
Renče
Krajevna skupnost Renče
KS Bukovica-Volčja Draga
Krajevna skupnost Renče
Mladinski pihalni orkester KTD Vogrsko
Kotalkarski klub Renče
Krajevna skupnost Renče, RK Renče, Karitas
in OŠ Renče
Športno društvo Partizan
Vodno društvo Soča, Krajevna skupnost
Renče
Pihalni orkester KTD Vogrsko, Kotalkarski
klub Renče
ŠD Staragora, KTD Vogrsko
Krajevne skupnosti Občine Renče-Vogrsko,
Društva upokojencev Občine Renče-Vogrsko in Kotalkarski klub Renče
RK Renče
Krajevna skupnost Renče, OŠ Renče, RK
Renče in Karitas Renče
Občinski list
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Nagradna križanka »STEKLO NEMEC, VOLČJA DRAGA«

Gesla iz križanke vpišite v priložen kupon in ga pošljite do 2. decembra 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 »STEKLO NEMEC, VOLČJA DRAGA«
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objave

POLEPŠALI
OBLETNICO
V soboto, 18. oktobra smo z mladinskim
pihalnim orkestrom Godbe na pihala
Vogrsko gostovali na praznovanju stote obletnice kulturnega društva Simon
Jenko v Temnici na Krasu. Poleg članov
turističnega društva so nastopili osnovnošolci; ljudske pevke iz Trboj in mešani
oktet Lipa. Po pestrem kulturnem dogajanju je sledila otvoritev razstave v
vaški šoli, prijetno druženje z nastopajočimi in vaščani. Dan je bil čudovit, kot
ga lahko doživite samo na Krasu v tem
jesenskem letnem času.
Ana Faganelj
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Cilj igre je izpolniti vsa polja v posamičnih kvadratih tako, da se nobeno število
ne podvaja. Podobno je tudi v stolpcih
in vrsticah. Tudi tukaj se nobena številka ne sme podvajati.
V vsa polja se vpisuje števila od 1 do 9.
Roland Tischer

Nagrajenci za pravilno rešitev
križanke »VRTNARSTVO LIJA,
VOGRSKO«
Od 16. prispelih rešitev križanke so bili
izžrebani trije nagrajenci:

1. Silva Omerović, Žigoni 34, 5292 Renče
2. Ljubica Kozar, Lukežiči 1a, 5292 Renče
3. Marjetica Obolnar, Volčja Draga 51,
5293 Volčja Draga

Nagradni kupon za križanko november
2008 - geslo:

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade v
Vrtnariji LIJA, Vogrsko 31A, 5293 Volčja
Draga

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.
13. NOVEMBER 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«

ni
Nagrad
kupon
ime in priimek:
odreži in pošlji

Mladinski pihalni orkester v
Temnici

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.
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SILVESTROVANJE
Obveščamo vas, da bomo tudi letos pripravili skupno silvestrovanje. Novo leto bomo
pričakali na Kotalkališču v Renčah, kjer bo poskrbljeno za zabavo, hrano in pijačo.

Vabljeni, da se skupaj poveselimo novih
izzivov v letu, ki prihaja.
Prijave bomo zbirali v decembru.

2009
Pripravljalni odbor
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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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