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beseda uredništva in župana

Župan
ik
Aleš Buc

KO JE LETO
NAOKOLI
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BESEDA

December je prav poseben mesec. Ne le, da nam prinaša
zimo, prve pošiljke snega in druge zimske radosti, prinaša
nam tudi praznične dneve polne pričakovanj, želja, zabave, a
je to tudi čas obdarovanj in malo večje potrošnje. Zato sta, v
času napovedovanja gospodarske negotovosti, optimizem in
upanje še kako potrebna, pa trezen premislek in stvaren pogled v prihodnost tudi. To je tudi čas za pregled opravljenega
v minulem letu, nekakšna inventura stanja, da se ne bi še kje
razpočil kakšen »prenapihnjen balonček«.
Tudi z našo občino ni nič drugače, a smo o tem besedo prepustili županu, najbolj odgovorni in pristojni osebi.
Zato le še nekaj besed o našem glasilu. Pred vami je sedma
številka Občinskega lista v drugem letu svojega izhajanja. Kot
ljubiteljsko imenovani uredniški odbor smo se trudili po svojih najboljših močeh. Poskušali smo vam približati utrip življenja z vseh koncev našega občinskega prostora. Pri tem ste
nam precej pomagali tudi dopisovalci iz društev in klubov in
nas obveščali o delu in dogajanju v svojih sredinah. In priznati
moram, da je dejavnost teh organizacij zelo razvejana, bogata
in vključuje veliko število občank in občanov vseh starosti. Naj
poleg tega izpostavim zelo uspešno delo v šolah, kjer priznanja in pohvale kar ne nehajo prihajati.
Poleg vsebinske pestrosti smo skušali izboljšati tudi izgled glasila. Z zamenjavo oblikovalca in tiskarja smo dobili večbarvno
različico tiska in posledično tudi bolj pregledno postavitev
rubrik. Morda nam bo v prihodnjem letu uspelo vpeljati še
kakšno novost in izboljšavo, ideje so.

V letu, ki se v teh dneh poslavlja, je nova občina
Renče-Vogrsko zadihala s polnimi pljuči. Po obdobju organizacijske in kadrovske ureditve se je
začelo pravo vsebinsko delo, tako na področju
družbenih dejavnosti kot tudi pri vlaganjih in
razvojnih projektih, zlasti v infrastrukturo.
Zato se nam je zdelo prav, da nam župan v teh
predprazničnih dneh pove o delu in dogajanjih
v občini, ko je polovica mandata za njim:

Naj letošnje zadnje razmišljanje zaključim z najboljšimi željami in voščili našim bralcem, kakor
tudi vsem ostalim občankam in občanom. Z optimizmom in dobro voljo vstopajmo v novo leto.
Uredništvo se zahvaljuje vsem sodelavcem pri
ustvarjanju našega časopisa in vas obenem vabimo k sodelovanju tudi v prihodnjem letu, tako, da
bo občinski list še naprej opravljal svoje poslanstvo.
Boris Arčon
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“ Preden lahko podam oceno o opravljenem delu v iztekajočem
se letu, bi rad poudaril, da sem si delovanje občine v sodelovanju
z občinskim svetom zastavil štiriletno in v okviru smernic, ki so bile
podane že v pred referendumskem in predvolilnem obdobju in
na zborih krajanov, kjer so bili poudarki na izboljšanju infrastrukture in obogatitvi dejavnosti vseh organizacij in ustanov v okviru
družbenih dejavnosti. In to na tak način, da se bo občina razvijala
in napredovala enakomerno v vseh treh krajevnih skupnostih, ki
jo sestavljajo. Poleg tega pa smo morali upoštevati tudi, da so bili
nekateri projekti začeti že pred ustanovitvijo naše občine in jih je
bilo potrebno dokončati (cesta Dombrava-Vogrsko), za cesto Vogrsko-Volčja Draga je bila dokumentacija že pripravljena, država
pa je imela kot sovlagatelj rezervirana sredstva za ta odsek. In tako
se je investicijski ciklus praktično začel. V tem času so potekale
aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za renško obvoznico (težave z pridobivanjem zemljišč in soglasja za prestavitev
plinovoda) in pozneje z delnim dovoljenjem tudi začetek gradnje,
katere zaključek pričakujemo spomladi prihodnje leto. Tudi za to
gradnjo je značilno pridobivanje sredstev iz več virov (občina kot
nosilec, evropski skladi in Goriške opekarne). Poleg teh največjih
projektov pa so bila in se še izvajajo številna dela na objektih, mostovih, manjših cestnih odsekih na področju celotne občine, kar
sem povedal že v prejšnjih številkah Občinskega lista. Vse to so
dela, ki so v dobrobit vsem prebivalcem občine, saj je pretočnost
in varnost v prometu zelo pomembna za normalen potek življenja.
Ker pa se projekti, zajeti v štiriletno obdobje, med seboj časovno
prepletajo in je njih izvedba odvisna od več usklajenih aktivnosti
(zbiranje denarja, dokumentacije, soglasij…), je prav, da navedem,
kaj se bo do konca tega štiriletnega obdobja še naredilo. V letih
2009-2010 bo rekonstruirana cesta skozi Bukovico od Ultrapaca
pa do odcepa za Renče. Rekonstrukcijo bo sofinancirala država,
občina pa bo prispevala sredstva za pločnik, razsvetljavo, popravilo vodovoda in kanalizacijo. Ta dela spadajo v projekt ureditve
Spominskega parka Zorana Mušiča ob 100-letnici njegovega rojstva. V ta program je vključena preureditev in obnova kulturnega
doma v Bukovici z okolico do spomenika NOB, postavitev galerije
v domu in še druga ureditev okolice. Pri izvedbi tega projekta v
celoti pa se pojavlja problem lastništva spodnjih prostorov Kulturnega doma, ki se nahajajo v sodnem postopku. V štiriletno obdobje spada tudi obnova hubeljskega vodovoda na odsekih Gradišče-Merljaki in Prvačina-Vogrsko, večnamenska dvorana na Vogrskem, začetek obsežnih del na izgradnji kanalizacijskega omrežja
s čistilnimi napravami, rekonstrukcija ceste Gradišče-Lukežiči (po
končani sanaciji plazu na Gradišču), izgradnja sakralnih objektov
na pokopališčih v vseh treh KS (mrliške vežice). Nekatera dela tu že

iz občine
“Ja, moram vas odkrito pohvaliti, da na
takšen, ljubiteljski, način uspete pripraviti
toliko številk glasila na leto (letos sedem
op. ur.) in na tako visoki kakovostni ravni.
Nekatere sosednje občine glasila sploh nimajo, druge izdajo le kakšno številko letno.
Glasilo opravlja svoje poslanstvo in prenaša informacije iz raznih sredin med ljudi in
s tem pripomore k boljšemu medsebojnemu poznavanju. Zato, še enkrat čestitke in
zahvala.
Ker pa je leto res pri koncu, izkoriščam
priliko za voščilo vsem občankam in
občanom, naj v novo leto vstopijo z
obilo zdravja, sreče, strpnosti in osebnega zadovoljstva ter kljub negotovim
časom tudi z obilico optimizma.“
Boris Arčon

potekajo, vse pa bo dokončano do novembra prihodnjega leta. Začela pa naj bi se tudi
dela na izgradnji oz. širitvi športnega parka v
Renčah, ki je že umeščen v prostorski načrt
in zemljišča so odkupljena. S pomočjo sredstev iz izvenproračunskih sredstev naj bi ta
projekt izpeljali v treh do štirih letih. Poleg
teh glavnih, večjih projektov, pa bomo izpeljali tudi več manjših, tudi vzdrževalnih del,
ki bodo stalnica v naših proračunih.”
Investicijske dejavnosti in priprave na njih so
v polnem razmahu, kar od občinske uprave
in župana terja vse več naporov in iznajdljivosti. Prav zaradi povečanega obsega
dela naj bi v občinski upravi začasno
dodatno zaposlili dva do tri strokovne delavce. Ko sva se dotaknila številk iz letošnjega
proračuna, je župan poudaril, da bo letos porabljenih
toliko sredstev, kot jih je bilo
načrtovanih pri sprejemu
proračuna. Minuli rebalans je
bil potreben zaradi notranjih
prerazporeditev:
“Prihodkov in odhodkov bo 3,8 milijona
evrov, polovico tega bo porabljenih za investicijske dejavnosti, poleg tega je bilo v investicije vloženih še 2,4 milijona evrov sredstev, ki so bila pridobljena poleg proračuna
(za cesto, telekomunikacije…).
Nadstandardno je bilo tudi financiranje v
družbenih dejavnostih in sociali, za katero
moram povedati, da je zelo razvejana, razgibana in zelo uspešna, zlasti šolstvo, športne
in druge organizacije.”
Med pogovorom sva se dotaknila tudi stvari,
kjer ni vse potekalo po željah in pričakovanjih. Omenili smo že težave pri pridobivanju
lastništva pri Kulturnem domu Bukovica in
pri renški obvoznici. Zaradi problemov pri
kulturnem domu bo proslava ob 100-letnici
Mušičevega rojstva prenesena iz februarja

na poznejši termin. Zastala je tudi gradnja
omrežja z optičnim kablom (težave investitorja Telekom). Kljub zastoju pa je tu treba
povedati, da ima občina eno najbolj razvitih internetnih omrežij v državi, saj ima do
njega dostop kar 90 odstotkov gospodinjstev. Posebna zgodba je izgradnja visokonapetostnega daljnovoda skozi Renče, ki
se sploh ne bi smela zgoditi tako, kot se je.
To nam daje misliti, v kakšni državi živimo,
kjer so vrednote, kot je skrb za zdravje ljudi
in pravna varnost, na tako nizkem nivoju,
poleg tega pa je investitor arogantno
popolnoma obšel legitimno izraženo
voljo (600 podpisov) ljudi o premaknitvi trase ali vkopu kabla.
Da se take zgodbe ne bi več
ponavljale (čeprav ta še ni
končana), je občinski svet
sprejel nekaj sklepov, ki
so bili objavljeni v uradnih
objavah Občinskega lista
v novembru.
“Prav gotovo bi se našla še
kakšna tegoba in nezadovoljstvo, kjer bi se dalo še kaj bolje izpeljati, zato ostaja skrb za občane naša naloga
stalnica. V ta namen poskušamo uskladiti
urnike uradnih ur pisarne upravne enote
z urnikom občinske uprave. V decembru
bomo gostili ministrico za javno upravo,
kjer bomo skupaj z župani občin z območja novogoriške upravne enote skušali najti dogovor glede tega.”
Pogovor se je bližal zaključku, čeprav se nisva dotaknila vseh problemov, ki zadevajo
prebivalce naše občine in jih tako prestavila na kakšno drugo priložnost oz. za kakšno
drugo županovo besedo.
Na koncu pa sem podstavil še svoj lonček
in ga v imenu uredništva vprašal, kakšno
je njegovo mnenje o Občinskem listu po
dveh letih izhajanja:

PRIŽIG
LUČK NA
OBČINSKI
SMREKI

Na večer, ko je Miklavž hodil od hiše
do hiše in delil darove, smo v Bukovici
prižgali novoletne lučke na prvi smreki v naši občini. Občinska smreka stoji
poleg občinske stavbe in je bila ta dan,
žal, deležna malo pozornosti, saj so se
občani očitno ustrašili deževnega vremena. Smo pa bili tam najglasnejši v
naši občini- Pihalni orkester Vogrsko.
Zaigrali smo kar v avli občinske stavbe
in nekateri so se šalili, da bo županu
še v ponedeljek donelo od naše muzike. Lučke sta v spremstvu godbe tako
prižgala župan Občine Renče-Vogrsko
Aleš Bucik in predsednica KS Bukovica- Volčja Draga Vanda Ožbot. Med
tem časom je po naši občini zažarela še
kakšna okrašena smreka in nas tako popeljala v veseli čas praznovanja.
Podgornik Nataša
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iz občine
Dogajanja na občinskem svetu naše občine

SKUPNA REDARSKA
SLUŽBA

V obdobju od prejšnje do sedanje številke občinskega lista
so bile na naši občini tri seje
občinskega sveta in sicer ena
redna in dve izredni.
Na redni seji je bil sprejet odlok o skupni
redarski službi med občinami Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba ter RenčeVogrsko. Sedež bo v občini ŠempeterVrtojba. Občinska redarska služba mora
po zakonu začeti delovati s 1. januarjem
2009 z večjimi pooblastili kot jih ima
sedaj. Nadzirala bo mirujoči promet po
naseljih (nepravilno parkiranje), z radarji
bo merila hitrost po naseljih, nadzirala
spoštovanje občinskih odlokov in razna
druga opravila v skladu z njenimi zakonskimi pristojnostmi. Ta občinska redarska
služba bo skratka kot lokalna občinska
policija, ki bo delovala v lokalnih skupnostih. Na seji smo dobili tudi informacijo
o povišanju cene pitne vode. Informacijo nam je podal direktor Goriških vodovodov g. Miran Lovrič. Obravnavali
smo še nekatere spremembe statuta in
poslovnika ter dva odloka o gospodarskih javnih službah in o občinskih javnih
cestah, vendar vse v prvem branju tako,
da bomo imeli te teme še na dnevnem
redu prihodnjih občinskih sej.
Na dveh izrednih sejah smo obravnavali problematiko daljnovoda v Renčah
in sprejeli tudi dve odločitvi in sicer na
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drugi izredni seji sklep, da podpiramo KS
Renče in CI Renče o vkopu daljnovoda
in na prvi izredni seji pa odlok, da se ne
smejo graditi visokonapetostni daljnovodi po žicah do sprejema našega občinskega prostorskega plana.
Sklep in odlok sta bila sprejeta s soglasjem vseh svetnikov občine.
To je bil kratek opis dogajanj na občinskem svetu. Kdor želi natančnejše informacije, lahko prebere zapisnike na spletni strani naše občine.

NAŠE
OKOLJE
Od kar imamo »Našo« občino opažamo, da se je marsikatera zadeva
premaknila z mrtve točke. Poleg že
urejenih pločnikov in avtobusne postajališča na Volčja Dragi je do sedaj
bila urejena cesta s pločniki Dombrava-Vogrsko, križišče pri Poligalantu, asfaltiran del cestišča proti Zarzinišču na
Volčja Dragi, urejeno cestišče in parkirni prostor pri pokopališču v Bukovici. Največja pridobitev pa je obnova
cestišča, pločnikov, javne razsvetljave
in mostu čez Lemovšček.
V izvajanju je izgradnja obvoznice v
Renčah, izgradnja novega motu pri
Mohorinih, obnova cestišča in podpornih zidov v Kotišču v Bukovici ter
urejanje križišča pri Martexu. Na žalost
pa nekaterih del ni mogoče zaključiti
ker nekateri lastniki zemljišč nimajo
posluha za skupno dobro. Ena takih
neurejenih križišč je na Volčji Dragi
pri prehodu čez železniško progo
(foto-1), drugo pa pri urejanju križišča ceste za Kotišče (foto-2)

Križišče na Volčji Dragi pri prehodu čez
železniško progo

Ker smo na koncu leta, Vam želim
vesele božične in novoletne praznike ter srečno, zdravo ter uspešno v
novem letu 2009. Obenem Vas vse
vabim na naše prednovoletne prireditve še posebej na silvestrovo
v praznično okrašeno in ogrevano
kotalkarsko dvorano, kjer bo poskrbljeno za prijetno vzdušje.
Podžupan Rusjan Radovan
Foto: Bogo Rusjan

Križišče ceste za Kotišče

Z večjim posluhom za skupno
dobro bi omogočili, da bi bilo
naše okolje lepše in naše ceste
varnejše..

iz občine
Otvoritev ceste Vogrsko-Volčja Draga

VELIK PRAZNIK ZA DOMAČINE

Prvi večji projekt, ki si ga je
Občina Renče-Vogrsko zadala izvesti takoj po ustanovitvi,
je bila popolna rekonstrukcija ceste na relaciji VogrskoVolčja Draga. Investicija, ki je
bila Vogrskemu s strani države
obljubljena že leta 1996, se je
začela še pod Mestno Občino
Nova Gorica ter končala pod
občino Renče-Vogrsko.

Otvoritev 19. novembra je bila za Vogrine in krajane Volčje Drage, prav gotovo
praznik. Kulturni program, ki je spremljal
otvoritev so oblikovali Pihalni orkester
Vogrsko, MoPZ Lijak 1883 Vogrsko ter
otroci vogrinske in bukovške šole. Župan
Aleš Bucik je v pozdravnem govoru poudaril, da je bila investicija zelo obsežna.
Obnova ni le asfaltna prevleka, temveč
prenova celotne infrastrukture- kanalizacije in vodovoda. Cesta je na določenih
odsekih dobila zaščitno ograjo, podporne zidove, v celoti pa je tudi razsvetljena. Triletna investicija je vredna slabe tri
milijone evrov. Država je prispevala 1,5

milijona evrov, Občina Renče- Vogrsko
pa 1,3 milijona evrov. Vendar pa znesek,
ki ga bo prispevala občina, še ni dokončen, saj je le-ta kandidirala za pridobitev
kohezijskih sredstev za vodovod, tako da
občinski proračun morda sploh ne bo
obremenjen v tolikšni meri. Med povabljenimi je bil tudi direktor Direkcije RS
za ceste, Gregor Ficko, ki je vogrinsko in
občinsko pridobitev pozdravil kot dobrodošlo, predvsem za naše najmlajše, ki so
ob cesti dobili pločnik, kar jim omogoča
varno pot v šolo in domov. Izrazil pa je
tudi željo, da se naslednje leto zopet snidemo na takšni otvoritvi in sicer odseka
Ultrapak-odcep Renče. Slavnostni trak so
župan, direktor DRSC, direktor Primorja
Černigoj, direktor Projekta Durcik ter
predstavnik podjetja Ginex prerezali na
odseku pri vrtnariji Petrovčič. Ta je prireditvi odstopila prostor, kjer je v čarobnem ambientu božičnih zvezd, orhidej
in ciklam potekala pogostitev.
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PODARIMO OTROKOM
ZDRAVJE
December je čas veselja, je mesec, ko
dobri možje prinesejo darila, ko se nam
izpolnjujejo želje … Predvsem pa si decembra vsi želimo osrečiti svoje drage.
December je torej ravno pravi čas, da se občani povežemo in s skupnimi močmi storimo
nekaj dobrega za naše otroke in za vse nas.
Združimo se torej gospodarstveniki iz občine Renče-Vogrsko in Občina Renče-Vogrsko,
zberimo sredstva in omogočimo našim deklicam, ki obiskujejo osnovno šolo od 5. do
9. razreda, brezplačno prostovoljno cepljenje
proti raku materničnega vratu!
Rak na materničnem vratu je druga najpogostejša vrsta raka (za rakom na dojki), s katerim
se soočajo ženske. Polovica žensk, ki ima to
bolezen, umre. Raka na materničnem vratu
največkrat povzroči okužba s humanim papiloma virusom – HPV. HPV so skupina virusov, med katere spada več kot sto genotipov
virusa – najbolj nevarna pa sta genotipa
HPV 16 in HPV 18. Vsem genotipom HPV je
skupno to, da se prenašajo s kože na kožo;
najlažje in najpogosteje pa se prenašajo z
intimnimi odnosi. Okužbo s HPV torej lahko
preprečimo z abstinenco spolnih odnosov
ali s cepljenjem.
Cepljenje predstavlja enega od učinkovitih
ukrepov za zmanjšanje obolevanja za predrakavimi in rakavimi spremembami materničnega vratu, ki obenem izboljšuje reproduktivno zdravje žensk. Osnovno cepljenje se
opravi s tremi posameznimi odmerki cepiva,
ki se prejmejo najkasneje v obdobju enega
leta. Popolni učinek cepiva bo dosežen pri
ženskah, ki bodo prejele vse tri predpisane
odmerke cepiva in ki pred cepljenjem niso
okužene. V prid cepivu govori tudi dejstvo, da
je Zdravstveni svet na Ministrstvu za zdravje
RS podprl uvedbo cepljenja proti HPV v Sloveniji, ki naj bo brezplačno in neobvezno – a
žal, šele v naslednjih letih.
Na nas je torej, da našim deklicam, ki sedaj
obiskujejo 5., 6., 7., 8. in 9. razred osnovne
šole, omogočimo brezplačno prostovoljno
cepljenje. Cepljenje je za posameznika prav
gotovo velik finančni zalogaj – stane namreč
približno 350 evrov. Ker je prav, da se lahko
cepi vsaka deklica, ki se za to odloči, pomagajmo, da bo cepivo dosegljivo vsem. V času
obdarovanja namenimo denar za naše deklice, saj s tem pomagamo tudi bodočim ženskam in mamicam.
Hkrati pa polagamo na srce vsem občankam in občanom, staršem, mladini in tudi
otrokom, da se ozavestimo na tem področju.
Razmislimo, kako lahko preprečimo bolezen,
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ki pesti vse več žensk. V ta namen bo Občina
Renče-Vogrsko v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno varstvo Nova Gorica in OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče organizirala
predavanje na temo cepljenja proti raku na
materničnem vratu, ki bo v mesecu januarju
na OŠ Renče. Predavala bo prof. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. med., specialistka ginekologije z Onkološkega inštituta v
Ljubljani. Vabila na predavanje bodo pravočasno poslana na vse naslove v naši občini.
Prepričani smo, da se ga boste udeležili vsi,
ki se zavedate, kako pereč problem je ta bolezen, predvsem pa starši deklic, ki obiskujejo
osnovno šolo od 5. do 9. razreda.
Zavedamo se, da je odločitev za cepljenje
otroka težka. Vsakemu staršu se ob odločanju porajajo takšna in drugačna vprašanja in
takrat je najbolje, da se obrnemo na strokovnjake, ki problematiko dobro poznajo in nam
lahko dajo odgovore na naša vprašanja.
Jadranka Grakalić – Ljubetić, dr. med.,
spec. šolske medicine vam je za svetovanje na voljo ob ponedeljkih, sredah in četrtkih od 7.30 do 14. ure, ob torkih od 13. do
20. ure in ob petkih od 7.30 d0 13.30 ure na
telefonski številki (05) 33 83 464.
Prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr.
med., spec. pediater vam je na voljo ob
torkih in četrtkih med 13. in 14. uro na telefonski številki (05) 33 83 467.
Mag. Lara Beseničar - Pregelj, dr. med.,
spec. ginekolog vam bo na vprašanja odgovarjala vsak dan med 13.00 in 14.00 uro na
telefonski številki (05) 33 83 233.
Za dodatne informacije se lahko obrnete
tudi na društvo KALA, društvo za boj proti
okužbam s HPV in raku materničnega vratu.
Več o društvu si lahko preberete na spletni
strani www.kala .si. Društvo ima tudi brezplačen telefon 080 1816, kamor jih lahko pokličete vsak torek od 14. do 16. ure.
Občina Renče-Vogrsko vas bo o akciji Podarimo otrokom zdravje obveščala v Občinskem
listu, na svoji spletni strani www.rence-vogrsko.si in preko sredstev javnega obveščanja.
Posebej boste o akciji obveščeni tudi starši
deklic, ki obiskujejo osnovno šolo od 5. do 9.
razreda in imajo stalno prebivališče v Občini
Renče-Vogrsko. Če želite o akciji Podarimo
otrokom zdravje izvedeti še več, se oglasite
na sedežu Občine Renče-Vogrsko ali nas pokličete na telefonsko številko (05) 338 45 03
(Nataša Gorkič).
Naj bo novo leto srečno, bogato, predvsem pa zdravo!
Občina Renče-Vogrsko

Udeleženci poslušajo predstavitev v centru
dnevnih aktivnosti starejših

Košček ustvarjalne delavnice

Ob mednarodnem dnevu
prostovoljstva

STROKOVNA
EKSKURZIJA V
LJUBLJANO
Prostovoljci nevladnih organizacij pri Društvu upokojencev Renče, so se 5. decembra
udeležili Strokovne ekskurzije
v Ljubljani z obiskom Centra
dnevnih aktivnosti starejših
občanov pri mestni zvezi Ljubljana. Z obiskom centra smo
na simbolni način
obeležili in proslavili mednarodni dan prostovoljstva.

iz krajevnih skupnosti

Skupinska fotografija v glavni avli pred vhodom v
veliko dvorano

MARTINOVANJE V ISTRI
Društvo upokojencev Bukovica Volčja Draga smo l5. novembra letos organizirali martinovanje v Istri (slovenski in
hrvaški).

V Centru sta nas sprejela predsednik in
strokovna sodelavka z nekaj prostovoljci
in obiskovalci. Ogledali smo si ustvarjalne
delavnice, kjer so starejši obiskovalci
pripravljali novoletne aranžmaje, nekateri pa so na drugačen način spreminjali
monotonost vsakdana. Ker ima Center
čez 200 članov, je tudi izbor interesnih
dejavnosti zelo pester: od telovadbe,
joge, računalništva, dela z glino do urjenja spomina. Vsi programi so dobro
obiskani, obiskovalci pa zadovoljni.. Na
vsakem koraku smo začutili sproščenost
in toplino ljudi, ki so podoživljali dan.
Obiskali smo tudi parlament, se poučili
o zgodovini stavbe ter si ogledali notranjost.
Lepo organizirana ekskurzija je v celoti
uspela. Čeprav smo se vadili v potrpežljivosti ob stalnem deževanju nam to
ni skalilo veselja, niti omajalo odločnosti,
da s podobnimi programi začnemo tudi
v našem kraju.
Jurij Tomšič

Organizacijo smo zaupali agenciji Avrigo,
stroške pa seveda našim žepom.
Kot navadno nas je pričakal avtobus na
Volčja Dragi in Bukovici. Udeležilo se nas je
54 upokojencev, večina iz naših vasi, nekaj
pa tudi prijateljev upokojencev, tudi naših
članov, iz Nove Gorice, Renč, Vogrskega
in Vrtojbe. Odpeljali smo se že ob 7. uri in
imeli veliko sreče, saj nas je pričakal lep,
sončen dan.
Najprej smo se ustavili v hotelu Zveze društev upokojencev Slovenije Delfin v Izoli
na kavico ter si
pretegnili mlade noge. Nadaljevali smo
pot v Strunjan v hotel Salinera. Hotel leži
v idiličnem zalivu, od koder seže pogled
onkraj zaliva na Zdravilišče Krke. V Salineri
imajo tudi bioenergetski park z 12 energijskimi mesti, ki smo jih tudi preizkusili.
Poživljeni z energijami smo krenili v Sečovlje h kmečki gostilni Mahnič, kjer smo
imeli degustacijo vin in olivnega olja. Gospodinja Ingrid nas je postregla s kruhom
in sirom ter zelo nazorno obrazložila pridelavo, predelavo in degustiranje vina .
Poskusili smo chardone, črno brgonjo in
sladki muškat.
Nato nas je letalski maček (tisti,ki leta izpod
solkanskega mostu) g,Ličar Benjamin seznanil marsikaj o oljkah, olivah in olivnem
olju. Po želji smo si kupili vina in olja.
Podkrepljeni smo se poslovili od Sečovelj
med oljkami in vinogradi, obsijanimi s toplim soncem in vonjem po morju. Tako je

lepa naša Istra s svojimi prelepimi kamnitimi domačijami.
Odpeljali smo se mimo mejnega prehoda
Sečovlje, od koder smo za hip uzrli hišo slovenskega junaka Jorasa.
Na Hrvaško smo vstopili na mejnem prehodu Dragonja brez nobenih težav. Z avtobusom smo se vzpeli na Grožnjan, srednjeveško kamnito mestece kulturnikov s
čudovitim razgledom na dolino reke Mirne, obdano z oljkami in vinogradi. Ob našem prihodu je bilo ob cerkvi veliko ljudi,
praznovali so blaženje duhovnika Francesca Bonifacija - mučenika iz Pirana. Izrabili
smo priliko in si ogledali veliko lepo cerkev
sv. Vida in Modesta, ki je večinoma zaprta.
Naše vrle pevke so tudi lepo zapele. Nato
smo si ogledali mesto, ki ima polno galerij
in čudovito muzo iz hrastovega lesa, ki zre
v obiskovalce mesta. Videli smo tudi ložo
in celo zelo lepo urejeno pokopališče.
Spustili smo se v dolino reke Mirne, se vozili mimo njene ravne struge ter se ustavili v
Livadah, kraju tartufov. Poskusili smo razne
namaze, jih kupili, kakor tudi nekaj tartufov
ter se odpeljali proti Vižinadi. Pripeljali smo
se v Višnjan na farmo boškarinov - avtohtonega goveda z velikimi rogovi. Gojijo jih
samo za meso.
Pripeljali smo se na kmečki turizem Milena v Višnjanu, kjer nas je pričakala okusna
in obilna Martinova večerja. Pri večerji smo
skozi velika okna opazovali v daljavi luči Novega grada.
Tako, zaključili smo naše popotovanje in
martinovanje, avtobus se je ob povratku tresel ob kvadratnih vicih naše vodičke Zdenke in vrnili smo se srečni in zdravi domov.
Pa nasvidenje.
Nada Mikluš, zvesta udeleženka
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Primerna pridobitev za renško cerkev v zadnjih letih

ŽIVAHNA
ZAHVALNA NEDELJA V
JESEN
RENČAH
DRUŠTVA Zvok domačega zvona in mila
UPOKOJEN- podoba domače cerkve se
usidra prav v vsako srce, saj nas
CEV RENČE povezuje z otroštvom, domom
Renško društvo upokojencev nadaljuje z raznovrstnimi prireditvami za
svoje člane. To jesen so imeli martinovanje, tradicionalno srečanje članov društva in več balinarskih turnirjev.

MARTINOVANJE

Prisotne je obiskala »Helena Blagne«

in svojimi koreninami. Zvonovi
naše cerkve so letošnjo zahvalno nedeljo, 9. novembra 2008
doneli še posebno slovesno.
Na povabilo domačega župnika Slavka
Hrasta je slavnostno mašo daroval koprski škof Jurij Bizjak. Ob somaševanju
dekanijskih duhovnikov je blagoslovil pomembne pridobitve, ki so zadnja leta spreminjale notranjost renške cerkve.
Cerkev je bila prvič omenjena ok. leta
1470. Sedanja poznobaročna stavba je bila
zgrajena sredi 18. stol. poleg stare cerkve. V
prvi svetovni vojni je bila tako močno poškodovana, da so jo med letoma 1918 in
1926 morali zgraditi skoraj na novo, vendar
so pri tem ohranili njeno izvirno baročno
podobo. Zvonik je bil po poškodbah v drugi svetovni vojni popravljen, zaključek pa
so postavili šele okoli leta 1980.

Leta 2003 so župljani obnovili okna z vitraži, ki so delo akademskega kiparja Tomaža
Perka. Nad orglami je podoba sv. Cecilije,
zavetnice cerkvenega petja, z dvema angeloma, nad glavnim oltarjem sv. Trojica in
A. M. Slomšek.
Posebno pozornost si zasluži vitraž s podobo sv. Vincenca, zavetnika renških zidarjev.
Po pripovedovanju naj bi se prav na dan s.
Vincenca v Trstu zgodila huda delovna nesreča. Zidarjem iz Renč se je podrl zidarski
oder, nikomur od delavcev pa se ni zgodilo
nič hudega.
V zahvalo so si zato renški zidarji izbrali za
svojega zavetnika sv. Vincenca.
Leto zatem so se Renče veselile tudi blagoslova prenovljenih cerkvenih orgel, ki so
ubrano zadonele.
Od trenutka, ko je bila prvič izražena želja
in potreba po zadnji obnovi, pa do dneva
slovesnosti, je minilo nekaj let. Idejno zasnovo za prenovo cerkvene ladje je pripravil dipl. ing. arh. Franc Kvaternik.
Cerkev se danes ponaša z novimi hrastovimi klopmi, star dotrajan cerkveni tlak je zamenjan z novim marmorjem, vse pa je že
pripravljeno tudi za sodobno ogrevanje.

Veseli pogovori

Po zelo uspelem izletu v Benetke so renški upokojenci 11. novembra dostojno
proslavili največji neformalni praznik,
Martinovo, ko se mošt uradno spremeni v vino. V lepem številu so se zbrali v
lovski koči na Kremancah. Poleg tradicionalne pokušine vin in (pre)obilne
kulinarične ponudbe so pripravili tudi
zabavni program s harmonikarjem in
družabnimi igricami. Za presenečenje
večera pa sta poskrbeli posebni gostji: “
pevka Helena Blagne in medijsko razvpita “Elka Strojan”. Večer so zaključili
s pogovorom o aktivnostih in pripravi
programa za naslednje leto.
Miran Pahor
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Notranjost cerkve je zidana v renesančnem slogu in je prepolna svetlobe. V cerkvi
so trije oltarji iz marmorja, glavni je posvečen zavetnikoma sv. Mohorju in Fortunatu. Leta 1924 ju je naslikal Clemente Del
Neri. Svetnika sta upodobljena na platnu,
ob njunem vznožju je naslikana vas Renče,
kakršna je bila pred prvo svetovno vojno.
Levi stranski oltar je posvečen Rožnovenski
Mariji, desni pa sv. Družini.
Nekoč je bila ob vhodu tudi krstilnica z
železno ograjo in v sredini cerkve kamnita
prižnica.
Župnijsko cerkev v Renčah so domači zidarski mojstri gradili s posebno ljubeznijo,
saj so izkusili grenkobo tujine, kamor so
odhajali za zaslužkom.

Svojevrstno usodo sta doživela tudi kamna,
ki sta podpirala stari daritveni oltar. Nekoč
sta bila del prižnice, danes pa služita kot
podstavka dvema kamnitima kipoma sv.
Mohorja in Fortunata na stranskih oltarjih.
Bralci berila bodo božjo besedo odslej
prebirali ob novem ambonu, ki se ujema z
glavnim daritvenim oltarjem.
Na nedeljski slovesni maši je bila še posebej presunljiva posvetitev novega daritvenega oltarja. Gospod škof je opravil maziljenje, ki smo ga vsi prisotni spremljali v
tišini. Marija Merljak, ki že desetletja skrbi
za oltarne prte, pa je na pravkar posvečeno
in maziljeno mizo pogrnila skrbno izvezen
prt.
Zadonela je pesem domačega cerkvenega

iz krajevnih skupnosti
pevskega zbora in vse novosti so dobile
svojo pravo podobo in smisel v veselju, ki
ga je bilo tisto nedeljo čutiti med vsemi
zbranimi v polni cerkvi.
Ob koncu slovesnosti so bile izrečene
mnoge zahvale vsem mojstrom in delavcem, pa seveda vsem župljanom, ki so prispevali po svojih močeh v denarju, znanju
in delu. Zadnja zahvala je bila namenjena
župniku Slavku Hrastu, ki je bil pobudnik
in vodja tega projekta. Znal je pritegniti župljane k sodelovanju, nato pa organizirati
in voditi delo kot dober gospodar.

Slavnostna maša v prelepi cerkvi je izzvenela. Vsi prisotni smo bili povabljeni v bližnjo Kulturno dvorano, kjer smo še enkrat
prisluhnili mladim pritrkovalcem iz Lokavca, ki so nas navdušili s čudovitimi prazničnimi melodijami, in zaključili večer v prijetnem druženju.
Prenovljena cerkev se je zavila v tišino, njena vrata so se zaprla. Odpirala se bodo še
stoletja vsem, ki vsakodnevno iščejo potrditev v veri, pa tudi tistim, ki vanjo vstopajo
obotavljaje, samo v veliki stiski in upanju.
		
			
		

Erna Dejak Furlan

Drugo nedeljo v novembru
so se pri popoldanski maši
v Renčah zbrali zakonski
jubilantje.
Za 10 do 62 let skupnega življenja jim iskreno
voščimo in zaželimo še
veliko jubilejev. (župnija
Renče)

SIMBOLIČNOST ŽALNE SLOVESNOSTI PRED SPOMENIKOM
PADLIM BORCEM V BUKOVICI

Velikokrat, ne le ob žalnih slovesnostih, ki se tradicionalno prirejajo
ob spomeniku padlim borcem, imamo priložnost, ko se lahko spominjamo, da sta v krutih vojnih časih
Bukovica in Volčja Draga izgubili
76 sovaščanov, od tega 41 padlih
borcev, 18 talcev, 6 žrtev terorja ter
11 umrlih v zaporih in taboriščih
daleč od doma.
Skromne a častne geste spoštovanja do
vojnih žrtev ter skrb za pomnike preteklosti so pomembne naloge, ki jih krajani
Bukovice in Volčje Drage, skupaj z učenci
podružnične osnovne šole Bukovica, z
vzgledom predajajo iz roda v rod. Vsako
leto 1. novembra, na dan spomina na mrtve, se člani območnega združenja borcev
za vrednote NOB Bukovica – Volčja Draga
in učenci združijo na žalni slovesnosti, ki
je namenjena obujanju spomina na vojne
žrtve in počastitvi padlih in njihovega poguma. Tako je tudi letos žalna slovesnost
potekala v Bukovici, pred spomenikom
padlim borcem v II. svetovni vojni. Na žalni
slovesnosti so učenci nastopili s svojim kulturnim programom, zapel je mešani pevski
zbor pod vodstvom Jožkota Lovca, člani
območnega združenja borcev pa so položili venec in pripravili nagovor v katerem so
mladim sporočili, da so pogum, upiranje
nasilju in gojenje tovarištva, vrednote, ki so
jih gojili naši predniki a so pomembne tudi
danes in v prihodnosti. To so očem skrite
vrednote, ki jih v današnjih, kapitalu in tehnološkemu napredku naklonjenih časih,

skrbno negujemo globoko v sebi. Spomeniki padlim borcem in žrtvam vojnega nasilja pa so očem dobro vidna dota,
iz katere lahko kot narod in posamezniki
črpamo moč za oblikovanje spoštljivega
in humanega odnosa do sočloveka in prijateljskega odnosa med različnimi narodi
in generacijami. Vsakoletni skupni nastop
učencev podružnične osnovne šole Bukovica in Območnega združenja borcev
za vrednote NOB na žalni slovesnosti, po-

maga mladim osvetljevati zgodovinska
dejstva, da bodo ti lahko s ponosom zrli
v preteklost in z odgovornostjo skrbeli za
pomnike preteklosti, ki združujejo materialno in duhovno bit naroda. Simboličnost
vsakoletnega skupnega nastopa na žalni
slovesnosti je pomembna, saj so vrednote, ki so ustrahovanim in ponižanim dale
moč, danes močno zakoreninjene v demokratičnih družbah in so slovenskemu
narodu odprle vrata v vrsto suverenih narodov sveta.
Karmen Kompara
Občinski list
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ZAKLJUČEK REVIJA PIHALNIH
LETA Z
ORKESTROV
soboto, 6. decembra je v Kulturnem je navdušil tudi Pihalni orkester Vogrsko
VOGRINSKO Vdomu
v Desklah potekala Revija pihalnih in sicer z Flügerhorn-polko, Rhapsody
orkestrov Goriške, ki jo organizira Javni from the low countries in Komm ein
GODBO
sklad RS za kulturne dejavnosti, Območ- bisschn mit nach italien pod taktirko
Leto je naokrog in ponovno vas
vabimo, da dan samostojnosti
preživite v naši glasbeni družbi.
Na kotalkališču v Renčah vam bo
Pihalni orkester Vogrsko na ta dan
poklonil prijetno božično darilobogat glasbeni večer.
Božično- novoletni koncert Pihalnega orkestra Vogrsko je že dolga leta
poznan širši Primorski. Veliko število
obiskovalcev prepriča bogat program
s številnimi nastopajočimi. Letos se
bodo poleg gostiteljev predstavili
še Moški pevski zbor Lijak 1883
Vogrsko pod taktirko zborovodkinje Mojce Sirk. Orkester se bo skupaj s solo pevci poklonil spominu
na pokojnega opernega pevca Rajka
Koritnika, s katerim smo dolga leta sodelovali. Slišali bomo operete in arije,
ki nam jih bodo v spremstvu orkestra zapeli Metka Zgaga, Irena Škamperle, Damijan
Škvarč, Denis Premrl in
!
i
n
Vasja Juretič. Predstavili
e
Vablj
pa se nam bodo tudi plesalci plesnega društva
Srebrna iz Senožeč. Vse
skupaj bo zaokrožil povezovalec
in humorist Sergej Verč.

na izpostava Nova Gorica. Predstavili so
se Pihalni orkester Goriška Brda, Pihalni
orkester Salonit Anhovo in Goriški Pihalni
orkester Nova Gorica. Številno občinstvo

Tomaža Škamperle. Večer smo zaključili
s prijetnim druženjem vseh nastopajočih.
Ana Hvalica

Mladinski pihalni orkester navdušil z koncertom
v dvorani na Vogrskem.

NOVOLETNI KONCERT
MLADINSKEGA PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO

Vabljeni torej v petek, 26. decem-

bra ob 17. uri na Kotalkališče v Renče. Pihalni orkester

Vogrsko in dirigent Tomaž Škamperle vas pričakujejo ter vam želijo prijetne in mirne praznike!

Nataša Podgornik
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Mladinski orkester Vogrsko nam je v soboto 12. decembra, na novoletnem koncertu, postregel z veliko mero smeha in
dobre glasbe. Pod taktirko dirigenta Tomaža Škamperleta so nas popeljali skozi
pester izbor glasbe. Med drugim smo
slišali filmsko glasbo iz filma Pirati iz Karibov ter risanke Shrek. Zabaven večer sta
vodila Nuša Hvalica in Nejc Gorjan, ki sta
tudi člana Pihalnega orkestra Vogrsko.
Oba sta nas navdušila. Nuša z sproščenostjo in nasmehom, Nejc pa z hudomušno improvizacijo. Skupaj z orkestrom so
zaplesale mažoretke iz Bukovice in Renč.

Predstavil pa se nam je tudi kvartet harmonikarjev iz Dornberka.
Tekst in Foto: Nataša Podgornik

iz krajevnih skupnosti

VOGRINSKO MARTINOVANJE
pestrili plesna skupina otrok ter gibčne
plesalke skupine Ajda iz Ajdovščine, ki
deluje v okviru društva Most-izobraževanja za tretje življensko obdobje. Samba,
country in še kateri ples so ogreli obiskovalce pod šotorom, ki so se zabavali tudi
na ritme ansambla Primorskih fantov.
Martinovanje je trajalo dolgo v noč, člani
KTD Vogrsko pa že kujejo načrte za naslednje leto, ko se nam morda obeta tudi
dvodnevno rajanje.
Podgornik Nataša
Foto: Bogo Rusjan

Lepših fantov na svetu ni, kot so vogrinski furmani.
Po belih cestah furajo in sladko vince vozijo
Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko se je na martinovo nedeljo že dopoldne odpravil na »furengo«, da so po naši
občini nabrali novo vino. V lesenih sodih
so ga s konjsko vprego in veselo pesmijo
pripeljali na blagoslov. V »gvantih naših
dedov« so furengo popeljali skozi Renče, Bukovico in Volčjo Drago ter ga z
Vogrinsko Godbo pospremili do prizorišča martinovanja pred Dvorcem Vogrsko.Tam ga je najprej blagoslovil domači

župnik Cvetko Valič, nato pa je sledila
pokušinja vin. Obiskovalci so ob vstopu
prejeli kozarec, s katerim so lahko okušali
vina naše občine. Predstavilo se je kar 42
vogrinskih vinarjev, ki so v pokušino dali
vsaj še enkrat toliko vin. Vsi pa so bili navdušeni nad županovim kotičkom, kjer je
župan Aleš Bucik ponujal domači pršut,
frtaljo ter seveda vino. Za posladek pa so
poskrbele kmečke žene z Vogrskega, ki
so spekle odlična peciva. Program so po-

SREČANJE
STAREJŠIH
VOGRINOV
Župnijska skupnost in Župnijska Karitas
Vogrsko že vrsto let pripravljata v mesecu rožnega venca v župnijski cerkvi sv.
Justa na Vogrskem tradicionalno srečanje starejših in bolnih domačinov. Letos
je bilo srečanje v nedeljo, 19. oktobra.
Med sveto mašo so starejši prejeli zakrament sv. bolniškega maziljenja. Po bogoslužju pa so se povabljeni zadržali v
prijetnem klepetu v župnišču. Srečanje
so popestrili pevci Moškega pevskega
zbora Lijak 1883, sodelavke župnijske
Karitas
pa so poskrbele za pogostitev.
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UTRINKI IZ VRTCA VOGRSKO

Prav lep pozdrav z vrtca Zvezdica Vogrsko.
Kot že veste, nas je letos v vrtcu kar precej.
Ker živimo v otrokom prijazni občini z županom, ki nas ima rad, nam je v vrtcu vsak
dan lepše.
V skupini starejših otrok, pri Mucah nas je
letos 18 junakov med 2.5 in 5.5 leti.
Letos smo se odločili, da se vam bomo pogosteje oglasili, tokrat vam pošiljamo pozdrave z našega jesenskega izleta.
Prav lep pozdrav do prihodnjič,
Dipl.vzg. Anka Krpan Skomina

Kot vsak ponedeljek smo tudi
danes odšli na sprehod. Ampak ne tako kot ponavadi, saj
smo že zrasli in kar dobro »natrenirali« hojo.
Poleg tega, da znamo (skoraj vedno) hoditi
v koloni po dva in dva, drug za drugim, po
pločniku ob notranjem robu, (uh, koliko!),
smo letos odšli že tudi na daljše razdalje.
Zadnjič do železniške postaje!
In podali smo se na sprehod po pločniku
ob glavni cesti, kjer je potrebno biti na
hojo še posebej previden, saj je cesta zelo
prometna!

Danes smo bili na obisku, na kmetiji
pri Smodinovih.
Že med hojo smo gledali proti veliki rumeni hiši, obdani s sadovnjaki in vinogradi.
Le jablane so bile prekrite z gosto temno
mrežo.
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Zakaj pa?
Da ne bi pojedli ptički, pravi Jaka.
Ne, da ne pada dežek, se ne strinja Zoja.
Hm, ne vem če bo to pravi razlog. Kaj ko bi
kar vprašali?
Ko smo prihajali proti hiši, nam je na proti
prišel gospod Severin. Pozdravili smo se in
predstavili in odšli v sadovnjak.
Koliko jabolk in kako so velika!
Najprej nam je gospod Tomo povedal, da
je mreža čez jabolka napeta zato, da jablane
obvaruje pred točo, potem pa nam je pokazal, kako moramo utrgati jabolko in ga položiti v posodo, obloženo z blagom, da se
jabolko ne poškoduje, da ne začne gniti.

Pa smo poskusili.
Jablane so bile prav priklada, prijazna, nizka
drevesa. Težke obložene veje so se sklanjale k nam in nam ponujale dišeča jabolka.
Vsa smo potrgali in morali smo po nove
posode. Ostala so le še tista jabolka na najvišjih vejah.
Ampak gospod Severin ima poleg sadja
rad tudi otroke in drugega za drugim je s
potrpljenjem in prijaznostjo dvigal do najvišjih jabolk,
tako, da smo lahko potrgali vsa.
Zapeli smo pesmico o Binčku in jabolku, ki
je nabiral Jabolka, tako kot mi!

šola
Potem smo si ogledali prostor, kjer so jabolka na voljo za prodajo in velikanski hladilnik, kjer so spravljena za zimo.
Povohali smo jabolka in se strinjali, da dišijo čisto po jabolkih!
Primerjali smo jih po barvah in velikostih.
Potem pa smo si lahko izbrali vsak svoje. Kar
naenkrat so postali narobe obrnjeni zaboji
prikladni stolčki, kamor so otroci posedli in
kot mucek Mjav zagrizli v slastno meso.

NOVI USPEHI UČENCEV
POŠ BUKOVICA

Ob svoji »polnoletnosti« je TOM razpisal likovni natečaj z naslovom
»Ko bom velik, ...« in mladim zastavil naslednja vprašanja: kakšen
svet želijo otroci in mladostniki, kakšne osebe si želijo postati in kaj
bodo počeli, ko bodo »veliki«, komu bodo pomagali in kako ter ali
lahko kakšno stvar naredijo že danes, ko še niso »veliki«.

Saj že veste, da smo strastni »sadje-jedi«,
saj sadje grizljamo vsak dan, po malici in
po kosilu.
Nekaj jabolk smo tudi razrezali, tako da
smo lahko poskusili več različnih vrst. Nekaj časa je bilo slišati samo tiho grizljanje.
Potem smo se tudi stehtati, na veliki tehtnici vsak sam in vsi skupaj! Morali smo
se stehtati v dveh skupinah, saj smo zelo
težki!

Nastja nagrajena

Naše ogrizke pa je pojedel prijazen ovčak
Maks.
Ko ni mogel več, smo jih nekaj odnesli še
kokoškam in potem še dvema prašičema.
Jabolka smo dobili tudi za popotnico, veliko vrečo!
Poslovili smo se polni novih vtisov s trebuščki napetimi od jabolk.
Čakala nas je še pot domov. Kar dobro nam
je šlo, a najtežji je tisti zadnji hrib. Pa smo
šteli: prva postaja in si oddahnimo. Druga
postaja in si oddahnimo: Ma jaz imam prav
stopljene roke, pravi Lien! Tretja postaja je
že vrtec!
Neverjetno, a vsi so še zmogli steči do vrtca.
Po kosilu pa so danes čisto vsi potihnili in
tik-tak zaspali.
Mogoče so sanjali o jabolkih…

Na razpis je prispelo 642 likovnih del,
ki jih je ustvarilo 635 otrok in mladostnikov pod vodstvom 120 mentorjev
v 76 osnovnih šolah. Na mariborski
prireditvi so 30 najboljših del tudi razstavili, avtorjem pa so podelili zlata
priznanja.
Dve zlati priznanji sta prišli tudi na
POŠ Bukovica. Za likovno delo z naslovom Ko bom velika, je zlato priznanje prejela Nastja Knez. Za skupinsko
likovno delo z naslovom Na svetu si,
da gledaš sonce pa so zlato priznanje
prejeli učenci 2. e razreda.
Častni pokrovitelj mariborske prireditve,
ki je obeležila tudi 20. november, svetovni
dan otroka, je bil predsednik republike Danilo Türk. Kot gosta sta se je udeležila tudi
predsednica Unicefa Slovenija Zora Tomič
in podžupan Maribora Rok Peče.
Osrednji govor je pripadel varuhinji človekovih pravic Zdenki Čebašek-Travnik.
Policijska uprava Nova Gorica je tudi v šolskem letu 2008/09 razpisala likovni natečaj
na temo varnosti otrok v cestnem prometu. Cilj natečaja je predvsem izobraževanje otrok za varno udeležbo v prometu,
usmerjanje in osveščanje otrok kot udeležencev v prometu. Otroci in mladoletniki
so namreč v cestnem prometu največkrat
udeleženi kot pešci, potniki v avtobusih,
sopotniki v osebnih vozilih in kasneje tudi
kot vozniki koles oziroma koles z motorjem. Varnost otrok je v največji meri odvisna od ravnanja in vzgoje staršev. Obnašanje in ravnanje otrok v cestnem prometu

Nastja Kos s sliko za katero je prejela zlato priznanje

je odvisno tudi od njihovega poznavanja
in spoštovanja prometnih pravil, zato je letošnji likovni natečaj potekal pod geslom:
»Varna pot v šolo!«.
V okviru likovnega natečaja je na Policijsko upravo Nova Gorica prispelo 110 risb
učencev 3. razredov osnovnih šol. Na Policijski upravi Nova Gorica je komisija likovnega natečaja   opravila izbor najboljših likovnih del mladih umetnikov, pri izboru pa
so skupaj s policisti sodelovale tudi mentorice likovne vzgoje iz OŠ Milojke Štrukelj,
OŠ Frana Erjavca iz Nove Gorice in OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici. Komisija je
izbrala najboljša likovna dela 26 avtorjev.
Najboljši avtorji izbranih likovnih del (29)
so bili nagrajeni na zaključni prireditvi v
Tolminu.
Med nagrajenimi sta bila tudi Gaja
Bizjak in Aljaž Krpan, tretješolca POŠ
Bukovica.
Vsem nagrajenim iskreno čestitamo.
Marta Premrl
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Svetovno prvenstvo v umetnostnem kotal- TAIWAN – 53. svetovno prvenstvo v umetnokanju Tajvan 2008
stnem kotalkanju

IZVRSTNE
UVRSTITVE

DEŽELA GOSPODARSKEGA
ČUDEŽA
Taiwan je dežela, kjer je v zadnjem desetletju
cvetela gospodarska rast kot malokje na svetu.
Tu so izdelovali čevlje za vse največje svetovne proizvajalce,
tkali in šivali za vso svetovno modno elito, predelovali aluminij
v polizdelke in izdelke za avtomobilsko industrijo, usposobili
veliko kemično industrijo, postavljali velike železarne in to na
koščku zemlje, velikem približno kot Slovenija. Tu živi štirindvajset milijonov ljudi in Taiwan ima dve milijonski mesti: Taipei- glavno šestmilijonsko mesto in Kaohsiung- dvomilijonsko
mesto in hkrati četrto največje pristanišče na svetu.

Svetovno prvenstvo je potekalo od 8. do 23. novembra. Udeležile so se ga slovenski reprezentantki mladinki Sara Pregelj in Martina Vetrih,
članice Lucija Mlinarič iz renškega kotalkarskega kluba ter Nika in Teja Arčon, Renčanki,
ki pa zastopata novogoriški klub. Odpotovali
so 4. novembra, druga skupina pa se jim je
pridružila 11. novembra.
V daljnem Tajvanu (Tajvan je otok ob vzhodni obali Kitajske) so
vladale težke vremenske razmere, visoka temperatura in izredno visoka vlaga. Tudi pogoji v dvoranah so bili izjemno težki,
tako da so celo prekinili uradne treninge.
Tekmovanja so se začela z obveznimi liki, nadaljevala pa s prostim programom, enako za mladinke kot za članice, le z enotedenskim razmikom. Naše tekmovalke so se v hudi svetovni
konkurenci izvrstno uvrstile, saj je Sara zasedla drugo mesto in
s tem srebrno medaljo v kombinaciji, Martina četrto mesto v
kombinaciji, Lucija pa šesto.
Tudi Nika in Teja sta bili izvrstni z Nikinim petim mestom v
kombinaciji in Tejinim osemnajstim v obveznih likih.
S takimi rezultati se odlično zaključuje letošnja tekmovalna sezona. Poplačano je trdo delo tekmovalk, trenerjev, staršev in
celotnega kluba, ki je ob vrnitvi
tekmovalk v domovino pripravil
prisrčna sprejema.
Člani kotalkarskega kluba pa ne
poznajo počitka, saj se intenzivno
pripravljajo na otvoritev kotalkarske dvorane – v poletnih mesecih je bil položen parket – in na
tradicionalno božično novoletno
kotalkarsko revijo, ki je bila 13. decembra.
Majda Rusjan
Foto: Borut Kalin
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Martina in srebrna Sara-uspešni junakinji

Taiwan je otok ob obali Kitajske, ki se je kot samostojna dežela odcepil od Kitajske leta 1949, ko sta se sprla tedanja oblastnika in bratranca na Kitajskem Mao Tse Tung in Čangajšek.
Zato je njihova pot razvoja precej drugačna od tiste na celini.
Nikoli se niso razumeli, vedno so prežali drug na drugega,
pred leti pa jih je svetovna ekonomija spametovala in začela
so se velika gospodarska povezovanja in sodelovanja na ekonomski ravni.
V času velike gospodarske rasti se je na Taiwan preselilo veliko ljudi s Kitajske, Filipinov, iz Indonezije in Indije. Toda tu
so lahko ostali le, če so se poročili, sicer so se morali vrniti v
lastno deželo že po treh letih in ponovno so morali zaprositi
za delovno vizo po treh mesecih.
Nenavaden varovalni element, toda s tem so se izognili vsem
problemom sprejemanja drugačnosti, drugih kultur, verovanj
in navad.
Bili smo na Taiwanu zaradi naših pridnih kotalkaric: Sare,
Martine, Lucije iz KK Renče in Nike in Teje iz KUK Nova Gorica. Dekleta so zastopala Slovenijo na 53.svetovnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v Kaohsiungu in spet so nas
razveselila s srebrno medaljo odlična Sara Pregelj, s četrtim

šport
mestom Martina Vetrih in Lucija Mlinarič, ki pa je pričakovala več.Očitno je potrebno za velike uspehe združiti veliko
elemetov, ki se morajo usklajevati in omogočiti trd trening
z veliko odpovedovanja. Toda življenje je tudi tisti trenutek,
ko ne čutimo koleščkov na nogah, ampah veliko ljubezen
in skrb v srcu.
Toda, draga dekleta, velik uspeh je že, da ste bile izbrana v
državno reprezentanco. Mi vsi smo ponosni na vas, na vaše
odlične uspehe. Nika je dosegla svoj največji tekmovalni
uspeh in Teja je častno opravila svojo nalogo. Sicer pa je
uspeh skoraj vedno rezultat osebne presoje sodnikov, prilagajanja na novo okolje, na nove pogoje, kot je plošča, ki
je tako drsela, da so se nam kotalkarji kar smilili. Toda to je
cena drugačnosti in želje po širjenju tega športa povsod tja,
kjer je velika populacija.
Sedaj pa še nekaj o življenju na Taiwanu. Imajo veliko lepih
stolpnic, največjo stavbo na svetu- 101 nadstropni nebotičnik v Taipeu, ki smo ga obiskali in potrdili trditev, da rastejo
stolpnice kot gobe po dežju sredi revnih naselij, iz pločevine zbitih hišic. Toda vse deluje, vse je urejeno, brez smeti,
brez posebnega trušča se gradi sredi mesta; v sosednji ulici je velika dobrodelna akcija za invalide vseh
vrst in mimogrede te zmasirajo dobri kitajski
maserji, ki so slepi, toda zelo spretni in eden
uzmed njih je celo vedel, da je Slovenija del
bivše Jugoslavije in to edini, ki smo ga srečali na Taiwanu. Na mestnih ulicah se vse
dogaja: tu se peče, kuha, pomiva posodo,
suši brisače, prodaja, kupuje, pije kavo, se
hrani. Paziti je treba, ko hodiš po pločnikih, ki
imajo različno strukturo, višino in opremljenost,
odvisno od premožnosti in iznajdljivosti uporabnika. Hrana
je njihova, posebna, posebnih vonjav in okusov in privaditi
se je treba ali pa iskati picerijo in evropski market. Ne poznajo pšenične moke, kruha, pašte, sladic... Zato tudi ne poznajo debelosti, vsi so elegatni in vsi-prav vsa družina se lahko
vozi na skuterju, ki je nacionalno vozilo mladih in starih. Tu
ni več koles, oziroma jih je zelo malo in vožnja po mestnih
ulicah je za Evropejce nemogoča.
Tipična azijska tržnica nas je očarala; mestni predeli, ki nimajo nič skupnega z Evropo, samo njihovi napisi, njihove
reklame, njihove škrlatne barve in čudovito cvetje, urejeno
okolje.
Doživeli smo Azijo v malem, toda intenzivnem življenju.
Prijazni ljudje, njihovi skrivnostni nasmeški in začudene oči
malčkov, ki hodijo v urejene šole, njihova skrb za zdravo
življenje, gibanje. Iz hitrega vlaka (260 km/h) smo gledali
urejeno podeželje, kjer gojijo veliko sadja in vso zelenjavo.
Obiskali smo tudi njihova svetišča in kjer je vera, je tudi izredno bogatstvo: kulturno, umetniško, duhovno in tisto, ki bi
ga privoščili revežem.
Občudovali smo študentski center ISHO, kjer živijo gimnazijci in študentje v lepem urejenem okolju, sredi tipične azijske narave, daleč od mestnih središč.
Vtisov je veliko, spoznali smo veliko drugačnosti in si podaljšali tople dni (24 stopinj Celzija), toda zasneženi Amsterdam
ob ponovnem stiku z Evropo je bil pravi obliž za vse tiste
trenutke, ko smo premagovali sami sebe in želeli domače
okolje.
Katjuša Žigon

Najlepši šopek seniork-Lucija, Teja in Nika

Največja stavba na svetu
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Konjeniško društvo Soča se predstavlja

Pregled škuljaške sezone 2008

NA TEKMOVANJIH BOGAT PROGRAM
Z Arčonsko škuljado se je zaključilo drugo leto
IN PRIREDITVAH delovanja športnega društva Škulja, ki poleg rekreacije in tekmovanja skrbi za ohranjanje te
zanimive stare igre ter razvijanje prijetnih medsebojnih odnosov.

Prijetna osvežitev

Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1997 v Kobaridu z
namenom združevanja rejcev, jahačev, furmanov in ljubiteljev konj. Ker imamo v Kobaridu samo enega člana in smo
drugi večina iz spodnje Vipavske doline, smo se odločili za
prenos sedeža društva v občino Renče – Vogrsko.

Do sedaj smo vsako
leto organizirali štiridnevno konjenico in
več dvodnevnih jahanj. Na vabila krajevnih društev in organizacij smo se člani radi
Župan Aleš Bucik jim je zaželel srečno pot odzvali in sodelovali z
vozovi in konjeniki na
Martinovanju, za dedka Mraza, pri podoknici in v sodelovanju z
TVD Partizan Renče ob
njegovi 60 letnici so
konjeniki nosili prapore. Dvodnevni pohod
na Trstelj 27. aprila pa
Postanek na naporni poti
je postal že tradicionalen. Prav tako se naši konjeniki udeležujejo tekmovanj v spretnostnem jahanju v mesecu maju v Ajdovščini, konec julija
praznika košnje na Banjšicah, Valvazorjevih viteških iger na gradu Bogenšperk, v kraju Gozd nad Colom in v Italiji v Medji Vasi
praznika Konji in vonjave mošta v začetku oktobra. Naši furmani pa so tekmovali v spretnostih vožnjah s kočijo z dvovprego
v Sloveniji v Ajdovščini in v Italiji v krajih Trivignano, Dogana
Vechia in Mortegliano. Vsako leto organiziramo tudi avtobusni
prevoz za ogled konjeniškega sejma Fiera cavalli v Veroni. Za
Štefanovo se udeležujemo žegnanja konj po raznih krajih. Ker
smo bolj vesele narave, imamo vsako leto tudi prednovoletno
zabavo, kjer se poveselimo z vsemi prijatelji konj.

Člani društva so si v začetku leta zadali bogat program, ki so ga
v celoti uspešno izpeljali.
Aprila so v okviru dogodkov ob občinskem prazniku izpeljali
2. občinsko škuljado. Tekmovanje je potekalo ob dvorcu Vogrsko.
Tradicionalna škuljada ob krajevnem prazniku na Vogrskem je
potekala junija v parku ob osnovni šoli. Tekmovanja se je udeležilo več kot 20 ekip – trojk z Vogrskega, Renč, s Trnovske planote, iz Šempasa, pa tudi iz Hrvaške in Italije.
Zadnjo avgustovsko soboto je bil izpeljan turnir v najsevernejšem predelu naše občine, v Kurniku, na domačiji Leban. Igrali
smo z lesenimi škuljami, prvič so se pomerile tudi ženske ekipe.
Septembra se je odigrala škuljada Skupaj. Bogato leto pa se je
zaključilo z 12. Arčonsko škuljado s polovico „cegla“. Domačini
so tekmovanje popestrili z bogatim srečelovom. Pokal pa je
prvič odšel v roke hrvaškemu tekmovalcu.
Ekipe pa so se udeleževale tudi turnirjev in tekmovanj v sosednjih krajih (Temnica, Šempas) in sosednjih državah. Junija so
gostovali v Italiji, v Praprotnem. Škuljanje je zelo razvito tudi v
hrvaški Istri. Ekipe so se udeležile več tekmovanj v Savudriji,
med drugim tudi neuradnega svetovnega prvenstva posamezno. Vedno pa so toplo sprejeti tudi na tekmah v Marčenegli
in Tinjanu.
Novost letošnjega leta je bila liga za pokal Piramida Impex.
Skupni seštevek vseh tekem je dal zmagovalca- to je Fabjan
Gregorič. Takoj za njim se je na drugo mesto uvrstil Milovan
Gregorič. Tretje mesto si delijo Jože Hvalica, Jani Gregorič
in Davorin Petrovčič.
Prvič je tudi športno
društvo Škulja v sodelovanju s Piramido Impex organiziralo izlet v slovensko
Istro. Z avtobusom
so se v soboto, 15.
novembra odpeljali
proti morju, kjer jih Skuljada – Čestitka prvemu pobudniku
je čakal prijeten vo- arčonske škuljade
dič. Ta jih je popeljal od slovenskega Tinjana pa vse tja do Dragonje. Sončni popoldan so nadaljevali na domačiji na Brdu pri
Škofijah, kjer so ob dobri hrani odigrali tudi nekaj iger. Domov
so se vrnili polni lepih vtisov in v želji, da izlet drugo leto zopet
ponovijo.

Za konec vam želim zdravo, veselo in srečno novo leto s konji ali brez njih.

V društvu so poskrbeli tudi za spletno stran. Vabijo vas, da
jih obiščete na www.skulja.si in o njih zveste še kaj več.

Tajnik KONJENIŠKEGA DRUŠTVA SOČA Majda Majnik

Ana Hvalica
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USPEŠNI BALINARJI

Še en član A.B.C. SPORTA zaključil sezono
na stopničkah

USPEŠEN ZAKLJUČEK
SEZONE TUDI V
KARTINGU

Jesen je tudi čas mnogih balinarskih turnirjev za upokojence, ki se jih pridno udeležujeta ženska in moška ekipa in jih
organizirajo društva iz okolice in zamejstva. Tri turnirje pa so
pripravili tudi sami in sicer v renškem pokritem dvoranskem
balinišču. Najprej je bil na vrsti XXIV. Mednarodni turnir moških
trojk – veterani. 25. oktobra se je na turnirju zbralo osem ekip
iz sosednjih občin, zamejstva in Renč. Po zelo razburljivih in
športnih bojih je zmagala ekipa Renč pred Novo Gorico, Šempetrom in Medano. Zmagovalnim ekipam so predsednik DU
Renče in predstavniki KS Renče podelili pokale in medalje.
15. novembra pa je v Renčah potekal III. mednarodni turnir
prijateljstva trojk v ženski konkurenci v organizaciji ŠBK Šampionka – sekcija ženske in DU Renče. Tudi tu je sodelovalo osem
ekip iz sosednjih občin, zamejstva in Renč. Zelo lep uspeh je
s tretjim mestom dosegla domača ekipa, zmagala pa je ekipa
Prvačine pred Novo Gorico. Tudi tu je potrebno pohvaliti brezhibno organizacijo z Davorinom Arčonom na čelu, pozornost pa so pokazali tudi predsednica KS Renče, predsednik DU
Renče in starosta Jožo Krpan, ki so sodelovali na otvoritveni
in zaključni slovesnosti.
Tretji po vrsti od domačih turnirjev je bil XIX. Novoletni mednarodni turnir moških trojk 6. decembra z udeležbo desetih ekip
iz Hrvaške Istre, Staranzana in domačih društev. Po zagrizenih
bojih so slavili balinarji iz istrske Funtane pred domačo Šampionko, Orehovljami in Gradiščem.
Na slovesnostih pred
in po končanem
turnirju so sodelovali
predstavnika
občine Renče-Vogrsko - župan in podžupan, predsednica
KS Renče in predsednik ŠBK Jožo Krpan. Ob tej priliki se
organizatorji turnirja
zahvaljujejo vsem,
ki so kakorkoli pripomogli k uspešni
izvedbi tekmovanja,
še posebej pa županu naše občine.
Balinanje ženske – Ženske trojke

Zaključek tekmovalne sezone 2008 se je uspešno končal
tudi za tekmovalca kluba ABC sport Alena Hvalico. Zadnja
dirka sezone se je odvijala v sosednji Italji na kartodromu
Alberone v Clenia (bližina Čedada), kjer si je s tretjim mestom na dirki zagotovil tudi 3.mesto v skupnem seštevku za
Državno prvenstvo v razredu 125 ICC light.
Alen je po lanski nekoliko
slabši sezoni v pokalu Rotax prestopil v višjo kategorijo 125 ICC. Odločitev
se je izkazala za dobro, saj
je letos na vseh dirkah za
državno prvenstvo privozil skozi cilj. Uvrstitve
je stopnjeval proti koncu
sezone, saj je na zadnjih
štirih dirkah trikrat stal na
stopničkah.
Tekmovalno sezono je
začel v aprilu s 6. mestom
v Čedadu. Sledile so uvrstitve: maja Krško 7. mesto, junija Ptuj 5. mesto, julija Krško 3. mesto, avgust Čedad 3.
mesto, septembra Ptuj 5. mesto in oktobra Čedad 3.mesto.
Zelo je bilo razburljivo na zadnji dirki v Čedadu, saj so bili še
štirje tekmovalci v boju za tretje mesto v skupnem seštevku
državnega prvenstva, medtem ko sta bili prvi dve mesti praktično že oddani. Po uspešnih kvalifikacijah, kjer si je Alen privozil drugo štartno pozicijo, je bil drugi tudi v pred finalni dirki. V
finalni dirki je kljub manjšim tehničnim težavam zasedel tretje
mesto, kar je zadostovalo za skupno 3. mesto v seštevku državnega prvenstva in 4. mesto v pokalu Sportstil.
Poleg dirk, ki so se odvijale za slovensko prvenstvo, in pokala
Sportstil, se je Alen udeležil tudi mednarodne dirke za pokal
Nordest cup v Jesolo (Italija), kjer je dirko končal na 14. mestu.

Po koncu sezone imajo dirkači čas za počitek in za pripravo načrtov za naslednjo sezono, ki se bo začela najverjetneje enkrat
v aprilu. Kakšne načrte pa ima Alen? V sezoni 2009 bo nastopal
v isti kategoriji in skušal letošnjo uspešno sezono v najmočnejši kategoriji kartinga vsaj ponoviti oziroma izboljšati. Odpeljati
pa si želi (glede na finančne zmožnosti) še kakšno dirko v sosednji Italiji, kjer je karting bolj razširjen in konkurenca močnejša.
Mi mu želimo čim boljšo, hitro in hkrati varno vožnjo.
Rezultate, slike in poročila z vseh dirk naših članov pa si lahko
pogledate na spletni strani našega kluba http://www.abcsport.si
Maja Hvalica
Foto: Borut Klančič

Boris Arčon
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DVA DRŽAVNA NASLOVA ŽE NA
PRVEM DRŽAVNEM PRVENSTVU
ODLIČEN ZAČETEK SEZONE
Za ŠD Partizan Renče se je nova sezona
2008/09 odlično začela. Že na prvem
državnem prvenstvu v akrobatiki so cicibani do 8. leta starosti in mlajši dečkiod 9. do 11 leta starosti osvojili ekipno
1. mesto. Poleg ekipnih uvrstitev so med
posamezniki osvojili še 3 medalje: zlato,
srebrno in bronasto. Zelo uspešni ekipi
cicibanov iz pretekle sezone, se je v letošnjem letu priključila še ekipa mlajših
dečkov, ki je zmagala z veliko razliko.
Vsekakor je uspeh še toliko večji, če
vemo, da ima društvo dobre pogoje za
rekreativno vadbo, zelo slabe pa za kvalitetno vadbo za doseganje vrhunskih rezultatov. Z ustanovitvijo nove občine, ki
ima za naše delo veliko več razumevanja,
se je to poznalo tudi na povečanju vpisa
novih članov našega društva, predvsem
otrok. S tem pa se je tudi povečalo število vadečih v vrstah, kar vse bolj onemogoča kvalitetno vadbo. Naš predlog, da
bi v obstoječi dvorani izboljšali pogoje
za delo, ki ga je podprl tudi župan, je bil

Mlajši dečki:
Prva vrsta: Jurij Arčon (trener), Jure Klinec (3.), Jan Zavadlal (5.), Dominik Knez
Druga vrsta: David Peras (2.), Jan Ferjančič (6.), Anej
Špacapan (12.)

Cicibani:
Čepijo: Žan Zorn (9.), Aljaž Ferjančič, Matija Lukežič
Stojijo: Jurij Arčon (trener), Tomi Zavadlal (1.), Tim
Mozetič (5.) Nejc Saksida (8.), Blaž Klinec (pomožni
vaditelj)

zavrnjen s strani ravnatelja renške OŠ, ki
upravlja s telovadnico. Vsekakor za mene
ni sprejemljiva zavrnitev z razlogom, da
bo to koristilo le športnem društvu, šoli
pa ne. Ko smo gradili telovadnico, je nismo gradili samo za OŠ, ampak za vse
krajane Renč, posebej za otroke, ki so
športno aktivni tudi v popoldanskem
času. Še posebej je žalostno, ker te iz-

boljšave ne bi finančno obremenile šole,
ampak bi že pridobljena finančna sredstva prišla iz drugih virov. Tako nam ostane le upanje, da bo gimnastična dvorana, ki je v programu izgradnje športnega
parka v Renčah, kmalu zgrajena in nam
bo tako omogočena kvalitetna vadba za
nadarjene otroke, ki jih imamo v našem
društvu veliko.
D. Arčon

NOVI REFLEKTORJI

28. novembra smo v renškem Športnem Parku uradno
otvorili novo pridobitev in sicer reflektorje na nogometnem igrišču.

V ta namen je bila pripravljena svečanost s
številnimi uglednimi gosti s področja javnega življenja, gospodarstva, politike, medijev, nogometa ter športa nasploh. V sicer
deževnem in hladnem vremenu sta prvo
tekmo pod umetno svetlobo
žarometov odigrale domače ND Renče
(član primorske nogometne lige) ter veteranska ekipa NK Renče (igralci, ki so nosili
dres NK Renče v devetdesetih letih prejšnjega tisočletja). Predsednik kluba Rajko
Lasič je v svojem nagovoru opisal kratko
zgodovino kluba ter se zahvalil vsem, ki so
tako v preteklosti kot v aktualnem trenutku
stali klubu ob strani in mu nesebično pomagali. Večer smo nadaljevali v prijetnem
vzdušju ob hrani in pijači ter prijetnem klepetu.
Bogdan Žbogar
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TAMBURAŠI
NA OBISKU
V petek, 28. novembra je v okviru tradicionalne prireditve
»Napolnimo dvorano v Bukovici« v dvorani kulturnega doma
nastopil orkester KD Vipavski
tamburaši.
Orkester je pod vodstvom dirigentke
Neže Žgur občinstvu postregel z različnimi zvrstmi tamburaške literature
od priredb slovenskih ljudskih pa do
originalnih tamburaških in popularnih
skladb. Dogodek v organizaciji društva
Mladi Renče –Vogrsko je tudi tokrat pritegnil precejšnje število kulturno željnih
obiskovalcev, katerim se tudi zahvaljujemo za obisk in pohvalne besede. Ti so
tako lahko uživali ob prijetni glasbi ter
poklepetali ob sproščeni pogostitvi po
koncertu. Mladi smo tako spet poskrbeli, da je kulturni dom v Bukovici oživel in
postal prizorišče prijetne kulturne prireditve.
Mladi Renče-Vogrsko
Foto: Bogo Rusjan
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brskanje po preteklosti

TELOVADNO – ŠPORTNO DRUŠTVO V
RENČAH MED OBEMA VOJNAMA
Ni potrebno posebej poudariti, da je
1. svetovna vojna pustila v naših krajih
hude posledice. Razrušeni domovi, vasi
in ljudje izseljeni, poslani v begunstvo
širom po notranjosti Slovenije in še dalj.
Primorska je pripadla Italiji, ki je na obljube o enakopravnosti narodov v okviru
svoje države ( tako kot Avstrija), kaj kmalu pozabila. Še več, z nastopom fašizma
se je začelo zatiranje Slovencev in vsega,
kar je bilo slovensko. Prav zaradi teh dejstev je nekako razumljivo, da se je ohranilo zelo malo ali pa nič dokumentov, ki
bi pričevali o telovadno – športni dejavnosti v tem obdobju. Tako se moramo
zanesti predvsem na pričevanja tistih, ki
so takratno obdobje podoživljali.
Po pričevanju najstarejših, nekoč aktivnih in uglednih krajanov Renč, Davida
Arčona in Mirka Mozetiča, smo za

vezane z domnevo, da so v Renčah pač
telovadili že pred uradno ustanovitvijo
društva, denimo , ko je bil obnovljen oz.
usposobljen (večnamenski) prostor, kjer
je sedaj kulturna dvorana. Vemo pa tudi,
da so se raznarodovalni pritiski na slovenska kulturna društva krepili že pred
popolno prepovedjo legalnih slovenskih
organizacij v Italiji in se je zato del mladine “zatekel” k telovadbi, ki je bila politično manj izpostavljena. Milica Kacin
Wohinz ( v Narodnoobrambno gibanje
primorskih…, Lipa in ZZT, 1977, II. Knjiga,
str. 531) v zvezi z znamenito “Spomenico” iz junija oz. julija 1927 o razpuščanju
slovenskih društev zapiše, da “ so … obstajala zakonska določila iz leta 1925 in
1926, pa še z dne 9. januarja 1927, ki so
že tako omogočala oblastem razpuščanje.”

Kopalci in kopalke (predhodniki poznejših zelo uspešnih plavalcev in vaterpolistov) na ‘brodini’ pod
jezom v Renčah l. 1929.

našo vas ugotovili le ustanovitev in delovanje Športnega in telovadnega društva
od leta 1926 do 1928, čeprav Bogomil
Vižintin v pogovoru z Mijo Ušaj navaja , da “ se je Telovadno-športno društvo Renče ustanovilo leta 1924…imeli
so orodno telovadbo in proste vaje…”
Telovadne in športne dejavnosti so bile
skoraj zagotovo vodene po načelih in v
duhu sokolskega načina vadbe, kakršno
so na Gradišču razvijali renški telovadci
in vaditelji, dejavni tudi v Telovadnošportnem društvu v Renčah. Različne
navedbe letnic ustanovitve medvojnega
telovadnega društva bi lahko bile po-
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Predsednik Telovadno-športnega društva Renče je postal (1924 ali 1926) Pavel
Saksida, podpredsednik Peter Bratkovič, David Arčon je bil gospodar, Mirko
Mozetič pa blagajnik. Renški telovadci
so si s pomočjo Franca Duršota drog
in konja izposodili na Gradišču. Bogomil
Vižintin navaja , da je skozi to društvo
dejansko prikrito delovalo od fašistične
oblasti prepovedano Pevsko in tamburaško društvo Svoboda, kar je zelo verjetno.
Spomnimo naj, da je bil tedaj fašizem že
dokaj trdno na oblasti in eden njegovih
globalnih ciljev je bil izbrisati slovensko
misel in slovenski jezik iz teh krajev, uni-

Mirko Mozetič,
blagajnik društva

David Arčon,
tajnik društva

čiti sleherni odpor in poitalijančiti naše
ljudi, predvsem otroke in mladino. Ko
so morala z delovanjem prenehati tudi
druga društva, se je renška mladina oprijela še zadnje oblike legalnega združevanja, tokrat na osnovi veselja do športa
in telesne vzgoje. Moške sta vodila Franc
Duršot in Franc Trojer iz Renč, ženske
pa Milica Schaup, ki se je v Renče preselila iz Maribora. Prizadevno delovanje
skoraj petdesetih članov društva (ohranil
se je seznam 41 članic in članov), ki so si
sami uredili in opremili vadbeni prostor
v sedanji kulturni dvorani, je bilo kmalu
nasilno prekinjeno. Odpor proti pritisku
raznarodovalne politike se je preselil v
ilegalno dejavnost komunističnih, tigrovskih in duhovniških skupin in se vsaj do
neke mere uspešno zaključil s priključitvijo Primorske matični domovini leta
1947. ( Sedanji odnos italijanskih oblasti
do slovenske manjšine v Italiji ni zgolj
slučajen in ima korenine prav gotovo že
iz tega obdobja. –opomba uredništva)
No, kakor se nič kolikokrat zgodi , se tudi
ob “hudi uri” najde kakšna možnost za telovadne navdušence. Tako je v domačem
kraju pridno vadil in kot vojak v italijanski vojski nastopil na vsedržavnem tekmovanju v orodni telovadbi tudi Josip
Stibilj, vsem poznani (pokojni) mlinar iz
Renč- in zmagal. Slovenci smo torej imeli najboljšega telovadca v vsej italijanski
vojski tudi tedaj, ko so nas oni zmerjali
z barbari in nas razglašali za manjvredno
raso… Pomenljivo, ni kaj! Zlato odličje je
Stibilj prodal in si tako omogočil nekajdnevno bivanje v Rimu.
(Povzeto iz brošure Šport in telesna vzgoja v
Renčah 1947 – 2007, avtor je Radivoj Pahor)

V prihodnji številki pa Od Fizkulturnega
aktiva do TVD Partizana Renče )

dogodki
V decembru so vode po Sloveniji izredno narasle
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STOLETNE
VODE POTOKA LIJAK
Prvi petek v decembru se je
gladina vod po celotni Sloveniji izredno dvignila. Med
naraslimi potoki je bil tudi
potok Lijak na Vogrskem, katerega voda se je razlila tudi
do glavne ceste med Vogrskim
in Volčjo Drago, to je na širini
okrog 80 metrov v vsako stran
struge.

Poplave 1973

Potok Lijak je že dolga leta poznan po
poplavah ob močnem deževju. Voda
v takšnih primerih prestopi bregove in
poplavi okoliške njive in travnike. Tako
je bilo tudi prvi petek v decembru, ko je
voda tako narasla, da je na območju celotne struge Lijaka ustvarila pravo jezero.
Starejši pravijo, da takšne vode že dolgo
let ni bilo. Med kratkim raziskovanjem
stoletnih vod mi je Vogrin Jožko Gregorič povedal, da se spominja podobne
povodnje v štiridesetih letih prejšnjega
stoletja. Takrat so ravno izvajali regeneracijo potoka Lijak, ko je nenadoma prišlo močno deževje in je voda takratnim
delavcem odnesla samokolnice in deske.
Virko Gregorič se spominja, da so nekoč pri Smodinovih na dvorišču imeli cel
kup drevesnih hlodov. Narasla voda jim
jih je skoraj odnesla, zato so jih privezovali in jih tako obdržali. Od potoka Lijak
pa do njihove kmetije je 150 metrov. Jožko se je spomnil tudi na pripovedovanja
pokojnega Abela Furlana. Ta je kot devetletni deček doživel, da je narasla voda
Lijaka prišla v njihovo hišo in segla do
vratic na zidanem štedilniku. Abel se je

Ko človek pride v zrelejša leta, najbolje ve,
kaj potrebuje. Zato je Zavarovalnica Triglav pripravila posebno ponudbo za vse
odrasle po 50. letu: Investicijsko zavarovanje FLEKS za odrasle.

Prednosti tega zavarovanja so:
ßVESßâASßDOSTOPNAßSREDSTVA
ßODPRTAßZAVAROVALNAßDOBA
ßßSKLENITEVßBREZßUGOTAVLJANJAß
zdravstvenega stanja.

Oglas FLEKS senior 210x290n.indd 1

WWWTRIGLAVSI

KDO PRAVI, DA NI FLEKSA
PO PETDESETEM?
Fleksi, kajne? Res...
Še nikoli se ni zavarovanje
tako odzivalo na vaše želje.

11/24/08 9:50:51 AM

Lijak je tipičen kraški bruhalnik. Po večjem deževju voda dobesedno vre iz zemlje in popolnoma napolni široko in globoko strugo potoka. Lijak je večji del leta suh, najvišji pretok pa presega
15 000 l/s. Bruha nekajkrat na leto, v zaledju pa
ima veliko podzemno akumulacijo vode in deluje kot visokovodni preliv za kraške vode, ki se
sicer odtekajo proti Mrzleku.
Vir: www.gea-on.net
Poplave 5. decembra letos

šalil, da si je tako lahko kar v kuhinji umil
noge pred spanjem. Ena večjih poplav
je bila tudi septembra leta 1953., dva
dni po obisku Maršala Tita na Okroglici. V
ta namen so nasuli novega peska na tedanjo cesto, ki pa jo je deževje odneslo.
Jožko pravi, da so bili takrat kljub temu
veseli povodnje, saj je sprala umazanijo
več tisoč glave množice, ki je imela na
razpolago le za vzorec stranišč.

Več starejših sem povprašala o morebitnih
fotografijah poplav Lijaka iz preteklosti.
V svojih arhivih jih je našel Virko Gregorič.
Vinko je posnel oktobra 1973na križišču na
Vogrskem. Če kdo od bralcev poseduje še
kakšne stare fotografije, jih bomo v uredništvu zelo veseli in jih seveda objavili. Ob naslednjem deževju zato nikar ne tarnajte, da
nimate dela- brž v iskanje starih fotografij!
Nataša Podgornik
Foto: Vinko Gregorič in Nataša Podgornik
Občinski list
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Nagradna križanka »Trgovina VITA, Renče«
Gesla iz križanke vpišite v priložen kupon in ga pošljite do 20.1.2009 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 Trgovine Vita, Renče.
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Obseg dela v knjigovodstvu je narekoval sprejem nove sodelavke. Na delovno
mesto knjigovodja V. je bila sprejeta Ana
Jovanka Stojanovska, ekonomski tehnik
iz Ajdovščine. Mlada sodelavka pa še
nadaljuje šolanje na Visoki komercialni
šoli v Novi Gorici.

S U D O K O
4

9

3

8
6

6
7

4
1

2

4

7

3

1

1

9

2

7

1

7

1
7

4
5

9
4

2

9

6

2

5

5
6

5

4

8

1

2

7
9

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 »Steklo Nemec, Volčja
Draga«
Izmed 30.prispelih odgovorov so bili
izžrebani:
1. Klavdij Turel, Tureli 34, 5292 Renče
2. Majda Vodopivec, Mohorini 40, 5292
Renče
3. Marta Bajt, Volčja Draga 36b, 5293 Volčja Draga

Nagradni kupon za križanko december
2008 - geslo:

Nagrajenci lahko dvignejo nagrade pri
Steklo Nemec, Volčja Draga 57, 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.
23. DECEMBER 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
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ime in priimek:
odreži in pošlji

NOVA
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V OBČINSKI
UPRAVI

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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SILV E ST ROVO V N A Š I OB Č I N I
V čudoviti kotalkarski dvorani v Renčah

Sreda, 31. decembra ob 20,00 uri
Ples z domačim ansamblom n’eks

Poskrbljeno bo za vse: pijačo, jedačo in zabavo
S seboj prinesite veselje in 10,00 evrov kot simbolni prispevek

2009
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V pričakovanju božičnih in novoletnih praznikov
Vas vabimo na

BOŽIČNO NOVOLETNI
KONCERT

v PETEK, 26. 12. 2008, ob 17. uri,
na KOTALKALIŠČU v Renčah
V programu sodelujejo:

- PIHALNI ORKESTER VOGRSKO
- MoPZ LIJAK 1883 VOGRSKO
- PLESALCI PLESNEGA DRUŠTVA SREBRNA iz SENOŽEČ
- SOLO PEVCI: Irena Škamperle, Metka Zgaga, Fabio Zonta, Denis Premrl, Vasja Juretič
- Povezovalec: SERGEJ VERČ

Srečno 2009
PIHALNI ORKESTER VOGRSKO
KTD VOGRSKO
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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